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Forord 

Denne bog præsenterer hovedresultaterne fra den danske Cranet undersø-

gelse 2014. Dermed rummer bogen et interessant røntgenbillede af udviklin-

gen af dansk HRM siden 2008, hvor den forrige undersøgelse blev foretaget. 

Tidsintervallet er unikt, fordi det opfanger, hvordan dansk HRM har udviklet 

sig igennem og med den økonomiske krise, der har kendetegnet perioden. 

Undersøgelsen viser, at dansk HR-strategi og -praksis på nogle områder 

har ændret sig markant i perioden, men på andre punkter viser en tankevæk-

kende stabilitet og kontinuitet. De største ændringer i perioden er således: 

 

Rekrutteringspraksis, udvælgelsespraksis, placering af HR-ansvarlig i top-

ledelsen, styrkelse af de kollektive overenskomster i løndannelsen og brug af 

det faglige system til intern kommunikation.  

 

Derimod har HR-strategi og -praksis ikke ændret sig nævneværdigt på føl-

gende områder: 

 

Antallet af HR-specialister pr. øvrige ansatte, udbredelsen af nedskreven 

HR-strategi, evaluering af HRM-aktiviteter, outsourcing af HRM, investering 

i uddannelse. 

 

Undersøgelsen er en del af det internationale Cranet projekt, der omfatter 

40 lande verden over. Projektet afdækker løbende HR-politik og -praksis i de 

involverede lande. Projektet er hermed et særdeles solidt grundlag for udvik-

ling og forskning inden for HRM til gavn for virksomheder og deres ledelser, 

HR-medarbejdere og øvrige stab verden over. Materialet er det største og mest 

gennemarbejdede på sit felt. Vi vil gerne sige tak til Cranet projektets leder 

Emma Parry, Cranfield University, for løbende assistance med gennemførel-

sen af undersøgelsen. 

Cranet projektet repræsenteres i Danmark af CBS, Copenhagen Business 

School, og CBS Executive med NOCA, Network of Corporate Academies, 

som associeret partner. Dataindsamlingen i år er desuden sket i samarbejde 

med Dansk HR samt OHRC, Foreningen Offentlige HR-Chefer, og Enalyzer 

A/S.   
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Tak til de virksomheder, som har leveret data til undersøgelsen.  

 

Analysen er gennemført af adjunkt Frans Bévort og videnskabelig assi-

stent Jesper Christensen, begge CBS. Medforfattere til bogen er desuden pro-

fessor Anne-Mette Hjalager, SDU, Syddansk Universitet, og professor Henrik 

Holt Larsen, CBS.  

  

 

København, september 2014 

 

 

 

Frans Bévort     Louise Rygaard Jonas  Per Geisler Hansen 

CBS CBS Executive   NOCA 

 

 

 

 

 

 

Læsevejledning 

I bogen bruges ”HR” og ”HRM” som synonymer, når de er anvendt som præ-

fix. Det hedder i daglig tale hedder det ”HR-funktion” og ”HR-medarbejder” 

og ikke HRM-funktion og HRM-medarbejder, som det strengt taget burde 

hedde. Til gengæld refererer ”HR”, når det alene til HR-funktionen, 

mens HRM er fænomenet: Ledelse af menneskelige ressourcer. Vi håber det 

fremgår af konteksten hvad vi mener. 

 Alle ”organisationer” omtales som ”virksomheder” uanset om de er fx 

privat eller offentlige. 

Alle data fra spørgeskemaet er medtaget i Tabel-Annex s. 76. 
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Resume 

Cranet undersøgelsen 2014  

Cranet undersøgelsen 2014 (herefter Cranet 2014) kortlægger HRM-praksis i 

organisationer i Danmark med flere end 100 ansatte. Den kommer på et tids-

punkt, hvor den globale finanskrise ser ud til omsider at være klinget af. Den 

forrige undersøgelse (2008) blev gennemført lige før, at den økonomiske krise 

indtrådte og dermed umiddelbart efter en af de længste og stærkeste vækstpe-

rioder siden krigen. Hvad er der sket med HRM i Danmark i de 5-6 år, hvor 

krisen har raset? 

Det er en udbredt opfattelse, at HRM bliver rullet tilbage, skåret ned eller 

helt fjernet i perioder med økonomisk krise. At HRM kort sagt virker som ”et 

konjunkturbarometer” (Krogager & Schmidt, 2002). 

Det store spørgsmål er således, hvordan HRM i Danmark har klaret sig 

gennem krisen, når vi ser på den samlede udvikling i både mindre og store, 

offentlige og private service- og produktionsvirksomheder. I det følgende 

beskriver vi nogle af hovedresultaterne fra undersøgelsen, som uddybes i 

kapitlerne nedenfor og i uddybende tabeller i bilaget.  

HR-funktionens strategiske placering, opgaver og bemanding  

På trods af forventninger og forlydender om det modsatte, er det overordnede 

resultat af undersøgelsen, at HRM fortsat udvikler sig i retning af en stadigt 

mere central og sikker placering i danske virksomheder. Den professionalise-

ring, der er sket af HRM-faget igennem de seneste 20-25 år, har ført til en 

massiv styrkelse af HRM-området som element i organisationernes samlede 

aktivitet.  

En klassisk måde at undersøge spørgsmålet på er ved at kigge på HR-

funktionens placering i topledelsen. 2014-undersøgelsen viser, at HR-

funktionen i endnu højere grad end tidligere er repræsenteret i topledelsen: 70 

% mod 61 % i 2008 og 53 % i 2003. 

 Endvidere kan man kortlægge udbredelsen af egentlige HR-strategier og 

HR-funktionens deltagelse i centrale beslutningsprocesser. 

69 % af virksomhederne har en personale-/HR-strategi mod 66 % i 2008 

og 68 % i 2003. Hvad angår HR-funktionens deltagelse i udarbejdelse af or-

ganisationens strategi, er HR-funktionen tilbage på 2003-niveau, hvor 56 % 
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svarer, at de deltager fra begyndelsen af strategiarbejdet (45 % i 2008 og 52 % 

i 2003).  

En anden måde at undersøge HRM’s tilstand består i at se på professiona-

liseringen af HR. Som et nyt element i undersøgelsen har vi derfor bl.a. spurgt 

om det forventede uddannelsesniveau for nyansatte HR-medarbejdere. Det 

viser sig at 55 % af virksomhederne svarer, at det er ”vigtigt” eller ”meget 

vigtigt”, at HR-medarbejdere har en ”HR-specifik/relevant mellem- eller 

videregående akademisk uddannelse”.  Der spørges også om, hvilket uddan-

nelsesniveau de nuværende HR-medarbejdere i virksomhederne har. En speci-

fik HR-uddannelse af HR-medarbejdere er som et vigtigt led i den fortsatte 

professionalisering af HRM-feltet. 48 % af virksomhederne svarer, at mere 

end tre fjerdedele af deres HR-medarbejdere allerede har et sådant uddannel-

sesniveau. Det sidste er tankevækkende i betragtning af, at der slet ikke fand-

tes akademiske HR-uddannelser for blot 25 år siden.  

Et andet spørgsmål omhandler, de opgaver, som især opfattes som HR-

funktionens ansvarsområde.  Det fremgår, at HR i høj grad deler ansvaret med 

linjeledelsen, og dette har ikke ændret sig fra 2008 til 2014.  

Outsourcing af HR-ydelser har haft stor opmærksomhed. Tendensen er 

dog, at mange HRM-opgaver fortsat løses inden for virksomhederne selv. 

Rekruttering og udvælgelse ser ud til at blive outsourcet i mindre grad end 

tidligere eller ligefrem insourcet.  

Dimensionering af de menneskelige ressourcer  

Det er interessant, at virksomhederne tilsyneladende har valgt at ”insource’ 

både rekruttering og udvælgelse i den forstand, at færre outsourcer disse funk-

tioner i 2014. Rekruttering og udvælgelse nok de to HRM-opgavefelter, hvor 

praksis har forandret sig mest siden 2008, med udvælgelse som et godt ek-

sempel på, at HRM ikke bliver nedprioriteret under krisen, men snarere er 

blevet kvalitativt styrket. 

Der er sket store ændringer mht. rekrutteringsmetoder, idet især anvendel-

se af jobannoncer er faldet markant, og nye metoder som brug af hjemmesider 

og sociale medier er vokset kraftigt frem. 

Undersøgelsen behandler også hvordan virksomhederne har tilpasset orga-

nisationen i en periode med mindre vækst end den foregående. Det ser ikke ud 

til, at der er sket store ændringer i rekrutteringspraksis. Krisetiden kan betyde, 

at en organisation må reducere staben, og en tredjedel af respondenter har sagt 

farvel til medarbejdere. Det er karakteristisk, at virksomheder søger at omro-
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kere, holde tilbage ved ansættelsesstop eller lønstop eller spare på frynsego-

derne.,  

Medarbejderudvikling  

I forbindelse med krisen synes virksomhederne har have bremset lidt op for 

investeringer i menneskelige ressourcer i form af uddannelse og karriereud-

vikling. Men der er stadig fokus på at vurdere uddannelsesbehov. Paradoksalt 

nok svarer en femtedel af virksomhederne, at de ikke ved, hvor mange res-

sourcer de bruger på uddannelse. Undersøgelsen viser, hvilke metoder der er 

de foretrukne til karriereudvikling, og her står den jordnære involvering af 

medarbejdere i forskellige udviklende arbejdsopgaver internt højt på listen, 

mens jobrotation, IT-baseret læring, karriereplaner og high-flyer programmer 

er mindre hyppigt forekommende..   

Løn og personalegoder  

Tendensen til at benytte individuelle lønformer fortsætter. Anvendelsen af 

belønningsformer som individuel, gruppe- og organisationsbonus er ret al-

mindelige, men de benyttes især ved stillinger på chefniveau, men også for 

andre personalegrupper. Undersøgelsen tyder ikke på, at præstationsbaseret 

løn har vundet yderligere frem siden 2008.  

Overenskomsterne er stadig et vigtigt fundament for grupperne af menige 

medarbejdere, men også for leder- og specialistniveauet, og standardlønfor-

mer synes efter krisen at have fået stigende udbredelse sammenlignet med 

individuel løndannelse.  

Kommunikation og information 

I afsnittet beskrives hvordan virksomhederne foretrækker at kommunikere 

beslutninger, og hvordan medarbejdere foretrækker at kommunikere med 

ledelsen. I den forbindelse er det interessant, at det kommunikation gennem 

det faglige system med tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg tilsynela-

dende har fået en renæssance i under krisen. Direkte kommunikation både 

mellem både topledelse, nærmeste leder og medarbejderne er generelt frem-

trædende samtidig med, at elektronisk kommunikation vokset markant. An-

vendelse af holdningsundersøgelser som middel til at få medarbejdernes op-

fattelser bragt frem i lyset vinder stadig mere frem. 
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HRM efter krisen 

Det overordnede indtryk er, at HRM ikke har mistet momentum under krisen. 

Tallene viser dog samtidig også, at HR-funktioner heller ikke er samlet set er 

vokset. HRM har derfor sandsynligvis været igennem en konsolidering, hvor 

nogle aktiviteter er blevet effektiviseret for at frigøre ressourcer til nye aktivi-

teter. Hvor man før krisen tog internationalt kendte individuelt orienterede og 

performancebaserede metoder i brug, har krisen betydet, at man i nogen grad 

har genindført nogle af de klassiske, danske metoder. Det har fx givet samar-

bejdsfora og aftalenormer en mere central placering.  

Undersøgelsen kan bruges til at understrege betydning af en stadig raffine-

ring af og fleksibilitet i brugen af metoderne i HR’s værktøjskasse. De delta-

gende virksomheder synes at være kommet relativt nådigt gennem finanskri-

sen, og HR-funktionen har tilsyneladende spillet en positiv rolle heri. HRM 

anerkendes som en strategisk vigtig funktion, men mange organisationer udvi-

ser forskellige former for forbehold i forhold til at udvikle de menneskelige 

ressourcer strategisk. Der er behov for, at HR-professionen fortsat bliver langt 

tydeligere på, hvordan en systematisk og målrettet indsats kan bidrage til 

organisationernes økonomiske resultater, kvalitet, innovation mv.  
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1. Indledning  

HRM - den lange rejse mod den gode hverdag 

Human Resource Management – HRM – er kommet langt, siden begrebet slog 

an i Danmark begyndelsen af 1990’erne. Langt i den forstand, at mange af de 

praksisformer, som var nye og til dels kontroversielle i 1980’erne og 

1990’erne, i dag tages for givet i de fleste offentlige og private virksomheder. 

Det er værd at huske på, at selve begrebet HRM var fremmed for mange langt 

op imod årtusindeskiftet.  Det harmonerer med, at mange af de HRM-

praksisser og værktøjer, som vi i dag opfatter som indlysende nødvendige, slet 

ikke fandtes for 20-30 år siden. Hvis de gjorde, var de kun udbredt i helt store, 

ofte internationale virksomheder. Tænk på medarbejdersamtaler (eller MUS-

samtaler), klima- og tilfredshedsundersøgelser, ledervurdering, erhvervspsy-

kologiske test m.m., som bestemt ikke fandtes i alle organisationer, men som i 

dag opfattes som helt gængse. 

HRM handler ikke kun om nye værktøjer i værktøjskassen, det handler 

også om det menneskesyn og den filosofi, som grundlæggende blev introdu-

ceret sammen med HRM. Cranet konferencen fik i 2014 temaet: ”HR’s eksi-

stentielle dilemma – kontrol eller tillid?”. Dette er ikke tilfældigt, for HRM 

rummer i sin kerne en forestilling om, at det er mere hensigtsmæssigt at base-

re virksomheden på en tillidsbaseret alliance med den enkelte medarbejder 

end at gennemtvinge ledelsens interesser vha. ordrer og regler. Dette er under-

støttet af troen på, at hvis man viser tillid, bliver man mødt med tillid og an-

svarlighed (jf. McGregor’s teori X og Y). Hvis medarbejdere i virksomheden 

har det rette engagement, er kontrol meget mindre påkrævet, og der er store 

muligheder for at forbedre arbejdsindsatsen.  

Disse forestillinger bygger selvfølgelig på en måske vel optimistisk anta-

gelse om, at både arbejdsgiver og arbejdstager altid er villige og i stand til at 

indgå i en åben, fair og ærlig dialog om at skabe et sådant samarbejdsklima.  

I praksis er det dog vanskeligt at skabe tillid, hvis ikke begge parter giver 

mulighed for en eller anden grad af gensidig kontrol, dvs. at der opstilles 

rammer og spilleregler for, med hvilken adfærd tilliden skal honoreres. HR-

funktionens måske vigtigste opgave i moderne HRM er måske derfor at være 

med til at skabe mulighed for en kontrol, der tilvejebringer gennemsigtighed i 

organisationen og dermed udgør en basis for tillid. Det er ikke mindst en nød-

vendighed i større, mere komplekse organisationer. Det kan omfatte grund-
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læggende forhold som at sikre, at personalepolitiske beslutninger og aftaler 

overholdes i fx kontrakter, i lønfastsættelse, i uddan-nelses-, udviklings- og 

karrierebeslutninger, i ansættelsessituationer, i forhold til ledelseskvalitet, i 

forhold til at medarbejdere høres i konkrete sager samt i forhold til diversitet 

og ligestilling. Alle disse HRM-opgaver understøttes af flittige HR-ledere og -

specialister, der – selv om de udefra kan opleves som bureaukratiske – allige-

vel på uheroisk og afgørende vis sikrer en adfærdskontrol af ledere og medar-

bejdere. I realiteten er der tale om en kontrol, der sikrer muligheden for den 

tillid, som var idealet i udgangspunktet for moderne HRM. 

Det er et paradoks, at moderne HRM, som grundlæggende bygger på fore-

stillingen om en tillidsbaseret alliance mellem virksomhed og engagerede 

medarbejdere, samtidig designer, vedligeholder og opererer det bureaukrati, 

som ofte skældes ud for at skabe mistillid og ineffektivitet. Som påpeget 

ovenfor er det imidlertid især i større virksomheder vanskeligt at skabe tillid 

alene ved håndslag, ved at kigge hinanden dybt i øjnene og over en fredagsøl. 

Det er nødvendigt at definere, hvad der er de fælles forpligtelser og standar-

der, og derefter at sikre, at de bliver imødekommet, før det er muligt at skabe 

tillid. Det gælder måske især fra medarbejdere til ledelse, men i virkeligheden 

i forholdet mellem alle parter på kryds og tværs i organisationen. De dygtige 

organisationer er i stand til at bygge en stor del af denne adfærdskontrol ind i 

kulturen og organisationens værdier. Det giver mulighed for at lægge et lidt 

andet snit i HRM-praksis, fx ved at fokusere mere på at støtte udvikling og 

forretning direkte end ved at håndhæve regler og betjene sig af formelle sy-

stemer.  

Cranet undersøgelsen måler, hvad HR-folk gør, når de varetager deres job 

i 2014. Som nævnt ovenfor arbejder HR-medarbejdere i organisationens ”ma-

skinrum”, og hovedparten af undersøgelsens HRM-temaer dækker administra-

tive politikker og teknikker, der medvirker til effektiv virksomhedsdrift. Efter 

den store opmærksomhed i 1990’erne og klare fokus på forretningsorientering 

i 2000’erne er tiden måske kommet til at acceptere, at HRM er nået frem til 

”den gode hverdag” hvor HR-medarbejdere helt naturligt indgår i et ligevær-

digt samarbejde med andre specialister og ledere i danske virksomheder. 

I næste afsnit diskuteres, hvordan HRM har udviklet sig i HR-forskning og 

-praksis i den tid, hvor Cranet undersøgelsen har eksisteret. 
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Udviklingstendenser inden for HR-strategi og -praksis  

Cranet undersøgelsen har fulgt HRM’s udvikling i Danmark siden 1991. Un-

dersøgelsen har dermed fundet sted i en periode, hvor HRM har fået øget 

aktualitet og påkaldt sig stigende opmærksomhed. HRM, forstået som ledelse 

af menneskelige ressourcer, har eksisteret i mange forskellige iklædninger, og 

fandtes i en vis forstand allerede i tidligere tiders organisationer, fx hære, 

klostre og etater (bl.a. postvæsenet i DK siden 1624). Det var imidlertid især 

med fremkomsten af de første moderne virksomheder under industrialiserin-

gen, at HRM opstod som en selvstændig ledelsesproblemstilling som virk-

somheder i stigende grad begyndte at forholde sig systematisk til. HRM, eller 

dele af HRM, er blevet kaldt Welfare Management, Industrial Relations, Hu-

man Relations, Employment Relations, Organizational Development, persona-

leadministration og personalepolitik (Kaufman, 2014, Larsen, 2010) og meget 

andet. Men HRM i sin moderne og selvbevidste form, hvor de primære udø-

vere - ledere og HRM-specialister - har tilegnet sig en større grad af professi-

onel selvbevidsthed, er et relativt nyt fænomen.  Hvis vi skal træde et skridt 

tilbage, hvad dækker begrebet HRM så egentlig over?  

En bred definition af HRM er:  

”…de politikker og den praksis, der anvendes til at organisere og be-

skæftige mennesker (i virksomheder).  Med andre ord, HRM omfatter 

arbejdsledelse og ledelse af de mennesker, der udfører arbejdet. Poli-

tikker og praksisser som har at gøre med den måde, hvorpå arbejdet i 

sig selv er organiseret. Dette omfatter grundlæggende struktur, som 

kan række fra jobs med lille spillerum og høj grad af ledelseskontrol til 

meget selvstændige jobs, hvor medarbejdere overvejende leder sig 

selv. (…)  

Ansættelsespolitikker (i HRM, red.) handler på den anden side også 

om, hvordan virksomheder ansætter og leder mennesker. De inkluderer 

ledelsesaktiviteter inden for rekruttering, udvælgelse, job design, moti-

vation, arbejdsvurdering samt uddannelse, udvikling og fastholdelse af 

individuelle medarbejdere. Udover dette inkluderer de tillige informa-

tionsprocesser, rådgivning og forhandling med enkeltpersoner og 

grupper samt aktiviteter, der er forbundet med at håndhæve regler, op-

sige ansættelseskontrakter og nedskære hele arbejdsstyrker. Som det 

fremgår tydeligt af ovenstående, rummer ledelse af arbejde og menne-
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sker både individuelle og kollektive dimensioner.” (Boxall & Purcell, 

2011, s. 3, egen oversættelse).  

Cranet undersøgelsen dækker et bredt udsnit af de elementer, der er nævnt 

i definitionen ovenfor. Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom 

på, at HRM her forstås som noget, der altid vil være til stede i organisationer, 

hvad enten det er bevidst eller ej, og som alle på den ene eller anden måde er 

involveret i. Når der er sagt, spiller ledere med personaleansvar og de specia-

liserede HR-medarbejdere og -chefer en særlig rolle, de sidste især i større 

virksomheder, fordi HRM er en vigtig del af ledelse generelt, og HR-

funktionen er en støttefunktion til ledelsen.  

HRM som et selvstændigt strategisk fokus blev dog først relativt sent al-

mindeligt udbredt i danske virksomheder, og senere i Danmark end i så mange 

andre lande. Selv om man i USA kan spore pionerer på HRM-området helt 

tilbage til år 1900 (Kaufman, 2012), fik HRM først rigtig momentum i begyn-

delsen af 1980’erne med begrebet Strategisk HRM (Devanna m.fl., 1982, 

Formbrun, Tichy og Devanna, 1984, Beer, Spector, Lawrence & Mills, 1984) 

Blandt praktikere viser fremvæksten og den stigende indflydelse fra HRM-

professionsforeninger som SHRM og CIPD i hhv. USA og UK, at HRM er 

blevet et fag, der har nået en høj grad af professionalisering
1
. Toneangivende 

forskning pegede i 1980’erne og 1990’erne på, at bestemte kombinationer af 

HRM-metoder og -systemer (ofte kaldet ’High Performance Work Systems’ 

eller ”High Involvement Work Systems” (Boxall & Purcell, 2011)) skaber 

strategiske konkurrencefordele for mange virksomheder, og det blev i den 

periode vigtigt at identificere, hvad der gjorde HRM til noget fundamentalt 

andet end tidligere tiders personaleadministration og -udvikling (Kaufman, 

2014).  

I Danmark er årsagen til en sen udvikling af HRM-praksis bl.a. den høje 

organisationsgrad. Den har godt nok skabt basis for udbyggede personale-

funktioner i større virksomheder med fokus på overenskomster og forhandling 

af aftaler, men har også forhindret HRM i at kunne få den samme indflydelse 

som i andre lande. En anden årsag er en erhvervsstruktur med  en overvægt af  

mindre virksomheder (Larsen, 2010).  Det nye fokus på HRM nåede imidler-

tid også til Danmark. I 1990’ernes Danmark taltes der om ” det udviklende 

arbejde” (Hvid, 1992), og at der var ”en ny, bredere byttehandel” mellem 

                                                           
1 I Danmark er Dansk HR, tidligere kaldt Personalechefer i Danmark, et bud på denne udvik-

ling. 
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virksomhed og medarbejder under udvikling (Bévort, Pedersen & Sundbo, 

1992, Bévort & Sundbo, 1995). 

Larsen (1996, s.76) beskriver skiftet fra personaleadministration og -

udvikling til HRM i Danmark på følgende måde: 

Tabel 1.1 Forskelle på Personnel Management (på dansk: personaleadministra-
tion og -udvikling) og Human Resource Management 

Dimension Personaleadministration/ 
personaleudvikling 

Human Resource Management 

Fokus Håndtering af individer Samspil mellem person, job og 
organisation 

Rollefordeling Arbejdsgiver/-tager Bytteforhold 

Samspilsforhold Kræve/afgive Psykologisk kontrakt 

Omgivende organisation Ekstern rammesætter Interaktiv samspilspartner 

Forretningsstrategi Givet udgangspunkt Gensidig påvirkningsproces 

Medarbejderens rolle Omkostnings- eller pro-
duktionsfaktor 

Strategisk ressource 

Linjelederens rolle Faglig chef Ressourceudnytter og -udvikler 

Personalechefens rolle Administrativ enehersker Strategisk katalysator 

Indsatsområder/metoder Person (og job) Person, job, kultur of strategi 

  

Hovedbudskabet i den nye HRM-litteratur i 1990’erne var, at HRM repræ-

sentererede et ”paradigmeskift” i anvendelsen af menneskelige ressourcer 

(Bévort m.fl., 1992).  Hermed menes et skift fra en kortsigtet, snæver økono-

misk udnyttelse af arbejdstid til en strategisk alliance indgået med stadig mere 

veluddannede og selvstændige medarbejdere om en kvalificeret proaktiv og 

loyal arbejdsindsats (Bévort & Sundbo, 1995). Hermed menes en byttehandel, 

som indebærer et gensidigt engagement (eller ”commitment”, som det kom til 

at hedde) med store økonomiske og udviklingsmæssige potentialer for både 

medarbejder og virksomhed. Men det var også et skift, der med ét slag præ-

senterede HRM som mere ”strategisk” i en bred forstand. Der opstod en klare-

re erkendelse af, at kvaliteten HRM har konsekvenser for stort set alle organi-

sationens aktiviteter og resultater (Boxall & Purcell, 2011). 

I løbet af 2000’erne svingede pendulet igen, og tendensen har siden været, 

at denne til dels ”bløde HRM-model” med fokus på engagement, læring og 

motivation gradvist er blevet fortrængt af en optagethed af en ”hård HRM-

model” (Larsen, 2010), hvor HR’s omkostninger samt forretningens direkte 
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indtjening og strategiske behov blev sat i fokus for meget HRM-tænkning 

(Becker, Huselid & Ulrich, 2001, Krogager & Schmidt, 2002, 2009). Dette 

kan dog ikke kun ses som en bevægelse væk fra de tidligere fokusområder, 

men også som en videreudvikling af HRM. Det var måske en reaktion på en 

tendens til, at HRM-praktikere som en ny profession var blevet meget optaget 

af deres egne systemer, programmer og værktøjer og til dels havde glemt at 

sætte deres arbejde ind i en forretningsmæssig kontekst (Larsen, 2010, Ulrich, 

1997). I den amerikanske HRM-litteratur er dette formuleret som en bevægel-

se fra et ”indefra-ud” til et ”udefra-ind” perspektiv (Ulrich, Younger, Brock-

bank & Ulrich, 2012). 

I lighed med andre typer af forandringsprocesser bygger de nye tendenser 

inden for HRM på det, der allerede er. Både engagementsfilosofien og fore-

stillingen om, at HRM har en rolle som forretningspartner, var allerede ind-

bygget i de oprindelige tanker om strategisk HRM, og efter to årtier med ho-

vedvægt på hhv. involvering af medarbejdere og integration af HRM og for-

retning tyder meget på, at begge dele lever videre i bedste velgående i 

2010’ernes virksomheder. 

Cranet projektet: Undersøgelsens historie og formål
2
  

Cranet er i dag det største HRM forskningsnetværk i verden og det eneste, der 

har samlet komparative data om HRM i forskellige lande igennem to årtier. 

Artikler baseret på Cranet data er blevet publiceret i nogle af verdens mest 

ansete tidsskrifter og præsenteret på nogle af de mest prestigefyldte konferen-

cer i verden.  

Men Cranet er også stolt af at have præsenteret sine data på konferencer 

for praktikere rundt omkring i verden og af at have publiceret i lokale tids-

skrifter, i aviser og gennem andre medier. 

Formålet med undersøgelsen har ikke ændret sig. Formålet var og er at 

samle hårde data, i landenes egen sprog, om den måde, hvorpå HRM-

politikker og -praksisser varierer mellem landene samt undersøge, hvordan de 

ændrer sig over tid. I så høj grad som muligt samler spørgeskemaet fakta frem 

for holdninger. 

I begyndelsen blev undersøgelsen gennemført hvert år, men det stod hur-

tigt klart, at der ikke var tid nok til at gennemføre en tilstrækkelig grundig 

                                                           
2 Denne tekst er oversat fra hovedprojektets hjemmeside www.cranet.org. 
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analyse mellem hver runde – og at HRM politikker og praksisser ikke ændre-

de sig så hurtigt. Undersøgelsen skiftede derfor til en 3-4 års cyklus. 

Antallet af partnere er vokset for hvert år, der er gået. I begyndelsen var 

det nødvendigt at overtale partnere til at deltage, men temmelig hurtigt blev 

problemet ikke at finde nye partnere, men at sikre, at de nye ansøgere også 

levede op til det niveau, som de eksisterende partnere i netværket havde. 

Der voksende antal deltagerlande skabte forandringer. For det første: Da 

antallet af deltagende lande var relativt lille, blev spørgeskemaet designet og 

udviklet ved hver runde af alle deltagere. Dette blev efterhånden uhåndterligt, 

og spørgeskemaet er i dag udformet af en bredt sammensat arbejdsgruppe med 

deltagere fra mange lande For det andet: En bundgrænse ved organisationer 

med over 200 medarbejdere blev valgt, fordi det var opfattelsen i HRM-

litteraturen, at mindre virksomheder normalt ikke har egentlige HR-

afdelinger. Det viste sig imidlertid, at dette ikke nødvendigvis var tilfældet, og 

de mindre lande pressede på for at gå ned til 100 medarbejdere. For det tredje: 

Der har været meget diskussion om karakteren af netværket. Som det har 

udviklet sig, er Cranet blevet til ”klub”. Hver deltager ejer sine egne data, og 

man kan kun arbejde med andres data, hvis man får tilladelse hertil fra disse. 

Ingen kan tvinges til at gøre arbejdet. Det fungerer alligevel, fordi partnerne 

deler en fælles nysgerrighed i komparativ HRM og er klar til at arbejde sam-

men og finde fælles løsninger for at få Cranet til at fungere. 

Antallet af deltagere fortsætter med at vokse, og det forskningsmæssige 

arbejde med datasættene bliver hele tiden intensiveret. Ikke desto mindre er 

der meget, der tyder på, at et så langt og komplekst spørgeskema potentielt 

kan føre til et fald i antal respondenter. Den finansielle krise samt den eksplo-

sive vækst i udbredelsen af spørgeskemaer på internettet har i sig selv gjort 

det vanskeligere at gennemføre denne type af undersøgelse. Netværket har 

bevist sit værd, men – som altid – truer nye udfordringer i horisonten. 
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2. HR-funktionen, dens opgaver og dens udøvere 

HR-funktionens placering, rolle og ansvarsområder 

81 % af virksomhederne i undersøgelsen har en HR-funktion. Når man tænker 

på, at 37 % af virksomhederne kun har mellem 100 og 200 ansatte, betydet 

det, at næsten alle virksomheder - hvor det overhovedet giver mening - har en 

HR-funktion. Det er rimeligt at antage, at det normalt kræver mindst to med-

arbejdere for at udgøre en ”HR-funktion” og det er en tommelfingerregel, som 

data her også bekræfter, at der i gennemsnit er én HR-medarbejder pr. 100 

medarbejdere i virksomheden.  I de virksomheder, der ikke har formaliseret 

HR-funktion, varetages HR-arbejdet ofte af økonomiafdelingen eller tilsva-

rende. HR-funktionen er dermed blevet et fast element i stort set alle danske 

virksomheder med mere end 100 ansatte, hvilket ikke var tilfældet for 25 år 

siden. 

 

Resumé  

HR- eller personalefunktionen er blevet et fast element i danske virksomheder. 

Tendensen er, at HR i stadig højere grad er en del af den strategiske ledelse. 

HR fortsætter med at deltage i og i at blive taget med på råd meget tidligt i 

strategiprocessen. Flertallet af danske virksomheder har en nedskrevet HR-

strategi. Derimod er den store interesse i måling af HRM-processer ikke slået 

igennem i mange virksomheder. 

 

Hvad angår HR-arbejdets professionalisering er det tydeligt, at flere og flere 

virksomheder forventer, at HR-medarbejdere har en akademisk HR-

uddannelse. En stor gruppe af HR-medarbejdere i mange virksomheder har 

allerede en sådan uddannelse. 

  

Generelt, men især i den offentlige sektor vægter man HR-faglighed højt ift. 

kendskab til egen forretning. De fleste virksomheders HR-ansvarlige oplever, 

at HRM har ligeså god eller bedre lydhørhed hos topledelse som andre stabs-

funktioner. 
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Figur 2.1 Er den person, som er ansvarlig for personale/HR medlem af direktio-
nen/topledelsen (eller tilsvarende) (%) 

 

Af figur 2.1 kan man se, at den ansvarlige for HR-funktionen typisk er 

medlem af topledelsen. Efter et fald i 1995 fra 56 % til 51 % er tendensen 

siden da, at den HR-ansvarlige sidder med ved bordet i flere og flere virksom-

heder, og det nåede det hidtil højeste niveau med 70 % i 2014. 
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Tabel 2.1 Hvem har det primære ansvar for større personalepolitiske beslutnin-
ger for følgende områder? (%) 

Løn og personalegoder 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Linjeledelsen 20 16 27 31 36 30 

Linjeledelsen i samråd med HR-afdelingen 34 32 33 37 33 31 

HR-afdelingen i samråd med linjeledelsen 29 38 31 27 25 29 

HR afdelingen 16 14 10 5 6 10 

I alt 100 100 101 100 100 100 

 
Rekruttering og udvælgelse 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Linjeledelsen 21 16 29 32 33 27 

Linjeledelsen i samråd med HR-afdelingen 48 46 41 46 43 41 

HR-afdelingen i samråd med linjeledelsen 21 30 25 19 19 26 

HR afdelingen 10 8 6 3 5 6 

I alt 100 100 101 100 100 100 

 
Uddannelse og udvikling 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Linjeledelsen 20 15 29 31 29 24 

Linjeledelsen i samråd med HR-afdelingen 38 34 33 41 41 37 

HR-afdelingen i samråd med linjeledelsen 32 40 30 22 25 29 

HR afdelingen 10 12 8 6 6 10 

I alt 100 101 100 100 101 100 

 
Forhandlinger med faglige organisationer 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Linjeledelsen 15 15 24 24 28 27 

Linjeledelsen i samråd med HR-afdelingen 24 18 26 24 24 20 

HR-afdelingen i samråd med linjeledelsen 25 25 26 26 24 26 

HR afdelingen 36 43 25 26 23 27 

I alt 100 101 101 100 99 100 

 
Udvidelse/reduktion af arbejdsstyrken 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Linjeledelsen 28 26 37 39 50 38 

Linjeledelsen i samråd med HR-afdelingen 51 46 45 45 34 36 

HR-afdelingen i samråd med linjeledelsen 16 25 15 11 12 19 

HR afdelingen 5 4 3 5 4 8 

I alt 100 101 100 100 100 101 

 

Tabel 2.1 giver et overblik over, hvilke ansvarsområder HR-funktionen 

typisk har, og hvilken arbejdsdeling, der er imellem HR-funktionen og perso-

nalelederne i linjeledelsen. Det har været en tendens både i litteraturen og i 
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tidligere Cranet undersøgelser, at linjeledelsen overtog ansvaret for flere og 

flere HRM-opgaver og personalepolitiske beslutninger. Hvor tallene fra 2008 

tydede på, at denne tendens var stoppet, så ser det i 2014 ud til, at der på ny er 

en tendens til, at linjeledelsen får større indflydelse. Dette kan også skyldes, at 

respondenterne, som i overvejende grad er HR-ansvarlige, har accepteret det 

hensigtsmæssige i en mere ligelig arbejdsdeling og involvering af linjeleder-

ne. Alligevel er der områder, hvor HR-funktionen bevarer sin position som 

den mest indflydelsesrige i mange virksomheder. I 2014 er HR-funktionen 

enten den primært ansvarlige eller ansvarlige i samråd med linjeledelsen, 

hvad angår ”forhandlinger med faglige organisationer” i 61 % af virksomhe-

derne, det samme gælder for ”løn og personalegoder” i 45 % og for ”uddan-

nelse og udvikling” i 42 % af virksomhederne. HR-funktionen er ansvarlig for 

de kritiske områder, hvor ledelsen vurderer det som vigtigt at koordinere sin 

adfærd, og hvor en decentral beslutningsproces vil medføre kvalitets- og om-

kostningsproblemer samt ofte også utilfredshed med, hvad der af medarbej-

derne kan fortolkes som forskelsbehandling.  

Evaluering af HR-funktionen 

Registreringer af performance er virkeligheden i de fleste virksomheder. Det 

er først og fremmest økonomi og primær drift, som er genstand for målinger. 

Stabs- og hjælpefunktioner og administrative afdelinger er kommet til senere. 

Konkret måling og benchmarking af performance i HR-funktionerne er såle-

des også noget, som har en relativt kort historik.  

Tabel 2.2 I hvilket omfang bliver personale/HR-afdelingens performance evalue-
ret? (%) 

 2008 2014 

Slet ikke 16 14 

I begrænset omfang 30 28 

I et vist omfang 31 39 

I stort omfang 20 17 

I meget stort omfang 4 3 

I alt 101 100 

 

Kun i en fjerdedel af HRM-funktionerne måles performance i stort eller 

meget stort omfang. I de øvrige organisationer finder der slet ikke en sådan 

måling sted, og/eller der evalueres sporadisk. Der er ikke sket synlig udvikling 

i omfanget af performancemålinger siden undersøgelsen i 2008.  
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Hvorfor denne bratte overgang til outsourcing? 

Man kan se virksomheders outsourcing af produktionsfunktioner og andre 

arbejdsopgaver som et resultat af strategiske valg og som led i forsøget på at 

bevare og udvikle konkurrenceevnen. Outsourcing sker som hovedregel til 

aktører med lavere omkostninger eller højere effektivitet opnået som følge af 

en specialisering. Efterhånden omfatter outsourcing i princippet alle sider af 

virksomhedens aktiviteter, især sådanne som ikke kan siges at være baseret på 

kernekompetencer.  

Outsourcing af HRM-aktiviteter har stået på i en årrække. I dette afsnit ses 

der på omfanget i 2008 og 2014 ud fra Cranet undersøgelserne. Det er ikke 

muligt at sammenligne med tidligere år, idet 2008 er det første år, hvor man 

har spurgt respondenterne om outsourcing.  

Tabel 2.3 I hvilket omfang er følgende opgaver ikke outsourcet til eksterne leve-
randører?  

Ikke outsourcet 2008 2014 

Lønadministration 79 75 

Pensionsforhold 33 32 

Personalegoder 73 83 

Uddannelse og udvikling 59 62 

Outplacement/nedskæringer 65 67 

HR-informationssystemer 72 74 

Rekruttering 52 62 

Udvælgelse 68 77 

Håndtering af rutinespørgsmål 
fra ledere/medarbejdere 

91 88 

 

Hovedindtrykket fra tabel 2.3 er, at HR-afdelingerne holder godt fast på 

deres funktioner og opgaver. Den opgavetype, som hyppigst outsources, er 

håndtering af pensioner. Dette er formentlig et udtryk for, at virksomheder 

overfører pensionsindbetalinger til en pensionskasse, som herefter varetager 

administrationen. 31 % siger, at de fuldstændigt har outsourcet pensionsområ-

det, hvilket er flere end i undersøgelsen i 2008, hvor 21 % havde outsourcet 

pensionsområdet helt. Med hensyn til pension er det den private sektor, der 

går foran med 38 % mod kun 20 % der fuldstændigt har outsourcet pensions-

håndtering i 2014 i offentlige virksomheder. 
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Uddannelse og udvikling er det område, som næst hyppigst outsources, 

men alligevel holder 62 % af virksomhederne på opgaven. Det er dog lidt 

færre end i 2008. Alle øvrige aktiviteter er stort set ikke outsourcede.  

Der er ingen stærke sammenhænge med virksomhedernes størrelse. Dog 

synes håndteringen af personalegoder, uddannelse og udvikling samt outpla-

cement og nedskæring at blive outsourcet i højere grad i de større virksomhe-

der end i de mindre. Omvendt beholder de store virksomheder i højere grad 

end de mindre ”besvarelse af rutinespørgsmål fra medarbejderne” internt.  

Er krisen med til at fremme outsourcing for at skaffe effektivitetsgevinster 

i HRM? Tallene tyder ikke på, at der er markant mere outsourcing i danske 

virksomheder i 2014 end i 2008. Meget tyder således på, at virksomheder ikke 

oplever, at besparelserne ved at outsource HRM opvejer ulempen ved at miste 

den tætte kontrol og kontakt med HRM-processerne. Således ser rekruttering 

og udvælgelse nærmest ud til at være blevet insourcet, idet 9-10 % flere virk-

somheder end i 2008 svarer, at områderne ikke er outsourcet. En tanke kan 

være, at rekruttering og udvælgelse er kostbare services at købe, hvorfor der 

kan være en besparelse ved at varetage processen selv, hvis der er volumen til 

det. Dette er dog i højere grad tilfældet i den offentlige sektor, hvor 72 % slet 

ikke outsourcer rekruttering. Blandt de private virksomheder svarer 55 %, at 

de slet ikke outsourcer, mens over 40 % outsourcer i nogen eller endog høj 

grad. Man kan spekulere på, om de offentlige virksomheder er store nok til at 

blive serviceret af fælles HR-service centre, eller om årsagen er, at konsulent-

bistand til rekruttering er sparet væk. 

Det er ikke muligt i Cranet 2014 at finde signifikante sammenhænge mel-

lem outsourcing og virksomhedsstørrelse, og virksomheder med forskellig 

performance (produktivitet, servicekvalitet og innovationshastighed). Det er 

til gengæld tydeligt, at når en virksomhed først outsourcer en HR-ydelse, så er 

den også mere tilbøjelig til at outsource flere HR-ydelser. 

HR-funktionens bemanding og uddannelsesniveau 

Det er en tommelfingerregel inden for feltet, at virksomheder har 1 HR-

medarbejder pr. 100 medarbejdere. 2014-tallene bekræfter det som tendens, 

men viser også, at der er markante forskelle mellem virksomhederne. 
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Tabel 2.4 Udviklingen i antallet af HR-specialister pr. medarbejder i hele perio-
den (%) 

 2014 2008 2003 1999 1995 

Mindre end 1 HR-medarbejdere pr. 100 
ansatte 

50 57 49 48 54 

1-2 HR-medarbejdere pr. 100 ansatte 36 29 33 31 29 

Mere end 2 HR medarbejdere pr. 100 
ansatte 

14 14 16 22 17 

I alt 100% 100% 100% 101% 100% 

N 190 142 480 465 662 

Det er ikke muligt at finde generelt signifikante sammenhænge mellem 

størrelse og økonomisk performance og antallet af HR-medarbejdere pr. ansat.  

Undersøgelsen kortlægger svarpersonernes uddannelsesniveau. 84 % af 

svarpersonerne svarer, at de arbejder i virksomhedens HR-afdeling. I 2014 har 

66 % af svarpersonerne en universitetsuddannelse, mod 73 % i 2008. 55 % af 

svarpersonerne er kvinder, hvor 2008-tallene viste en kvindeandel på 59 %. 

Begge dele er dog over 2003-niveau, og det ser derfor ud til, at begge trends 

hhv. i retning af flere kvinder og flere med akademiske uddannelse som HR-

chefer/-ansvarlige forsætter, som det kan ses i figur 2.2. 

Figur 2.2 Udviklingen i andelen af kvinder og akademisk uddannede blandt re-

spondenterne (%)  

 

Andelen af kvinder i HR-funktionen tegner dog et endnu mere klart billede 

af, at HRM er et kvindefag, når man ser på dem der udfører HR-opgaverne. 58 
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% af respondenterne oplyser, at flere end tre fjerdedele af HR-medarbejderne i 

deres virksomhed er kvinder. 

I 2014 har Cranet undersøgelsen medtaget spørgsmål om uddannelsen af 

HR-medarbejdere i virksomhederne og opfattelsen af vigtigheden af HRM-

uddannelse og faglighed. Ser respondenterne HRM som en professionel fag-

lighed på linje med andre faglige professioner som økonomi eller jura? Ikke 

overraskende svarer 83 % enten i ”høj” eller ”meget høj” grad. Der er kun en 

lille forskel alt efter, om virksomheden er offentlig eller privat, stor eller lille. 

Andre spørgsmål i undersøgelsen belyser, om HR-udøverne forventes at 

have eller har en akademisk uddannelse. Professioner kendetegnes ved, at de 

har et afgrænset videns- og praksisfelt, som omverdenen anerkender, og som 

udøverne gør krav på at være eksperter indenfor (Abbott, 1988). Derfor er det 

interessant at undersøge, i hvor høj grad HR-udøverne selv oplever, at fx 

specifik akademisk uddannelse er påkrævet. 55 % af respondenterne i 2014 

giver udtryk for, at en ”HR-specifik/-relevant akademisk mellem- eller vide-

regående uddannelse” er ”vigtig” eller ”meget vigtig” for ansættelsen af HR-

medarbejdere. Det er med til at bekræfte en bevidsthed om en professionalise-

ring af HR-faget. Der er ingen markante forskelle mellem offentlig/privat, 

store/mindre/små i forhold til, hvor vigtigt det opfattes. Der er dog den lille 

nuance, at 74 % af repræsentanterne fra virksomheder med mere end 1.000 

ansatte svarer, at en sådan uddannelse er ”vigtig” eller ”meget vigtig”. Der 

sker altså et yderligere fokus på den akademiske HR-faglighed, når virksom-

hederne når en vis størrelse.  

Hvad der måske er mere interessant, er i hvor høj grad den akademiske 

HR-faglighed allerede er til stede. 23 % af virksomhederne svarer, at 100 % af 

HR-medarbejderne allerede har en sådan uddannelse. Måske mindre overra-

skende er det, at virksomheder med mellem 100 og 400 ansatte samtidig er 

dem, hvor det oftest forekommer, at alle HR-medarbejderne har en HR-

relevant akademisk uddannelse (34 %), da de formentlig er ganske få og ofte 

kun én. 

Cirka en tredjedel af virksomhederne svarer, at de har ”HR-partnere”. HR-

partnere kan siges at være en praktisk legemliggørelse af den tidligere omtalte 

idé om at knytte HRM tættere til forretningen (Se fx Ulrich, 1997). En ”HR-

partner” (nogle gange kaldet ”HR business-partner” el.lign.) er ofte en HR-

generalist (med bred HR-kompetence), der er knyttet til en decentral enhed i 

en større virksomhed, ofte i ledergruppen med reference til den lokale chef og 
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har en ”stiplet linje” reference til den centrale HR-funktion. I praksis er der 

stor forskel på, hvad en HR-partner forventes at arbejde med – lige fra at være 

den lokale HR-chef til på andre tidspunkter at skulle være HR-assistent og alt 

indimellem. Ofte sidder HR-partnerne stadig fysisk i den centrale HR-

funktion og repræsenterer deres decentrale enhed over for HR-funktionen. 

Alligevel svarer godt en tredjedel af virksomhederne, at 100 % har en HR-

specifik/HR-relevant akademisk uddannelse, mens 86 % svarer, at mere end 

halvdelen har det. Det er noget mere end HR-specialister i øvrigt (23 % har 

alle denne uddannelse og 75 % har for mere end halvdelens vedkommende). 

Et rigtigt ”pest-eller-kolera” spørgsmål er spørgsmålet om,hvad der vejer 

tungest for HR-afdelingens/HR-partneres opgaveudførelse: ”Indgående kend-

skab til forretningen” eller ”høj HR-faglighed”. Et lille flertal på 51 % svarer 

det første, mens et tilsvarende mindretal på 49 % svarer det sidste. Det kan 

diskuteres, hvad man kan lægge i besvarelserne, ikke mindst, når en stor del af 

den retorik, der er omkring HRM, handler om at være mere ”forretningsorien-

teret”, være ”business-partner” osv. som vi nævnte i det indledende kapitel. 

Ikke desto mindre er spørgsmålet vigtigt, fordi HR-fagligheden er kernen i 

den spirende professionalisering, der sker i feltet. Det er overraskende, at det 

praktisk talt er halvdelen, der vægter HR-fagligheden tungest og ikke mindre 

overraskende, at især mindre virksomheder vurderer HR-faglighed højest. 

Derimod er det måske mindre overraskende, at private virksomheder oftere 

vurderer forretningsviden som vigtigere, end offentlige virksomheder gør. Det 

er heller ikke overraskende, at et stort flertal af de professionelle videnser-

vicevirksomheder vejer viden om forretningen højere, mens det er overra-

skende at uddannelsesvirksomheder vejer HR-faglighed højest for tre ud af 

fires vedkommende. Det er veldokumenteret, at udøvere af HRM har svære 

kår i professionelle videnservicevirksomheder som fx revisions- eller advo-

katvirksomheder (Bévort og Poulfelt, 2014). Dette bygger dog på et ret be-

grænset antal besvarelser. 

Tallene bekræfter, at HRM kun godt tyve år efter, at de første HRM-

uddannelser blev søsat, er på vej til at blive en veldefineret profession, der 

hævder de stadig mere faste konturer af et videns- og praksisområde som 

professionens udøvere kan gøre krav på at være eksperter i. 
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3. Dimensioneringen af menneskelige ressourcer  

Resumé:  

De traditionelle rekrutteringsmetoder er i tilbagegang, især for så vidt angår 

jobannoncer, mens internettet og sociale medier generelt vinder stærkt frem. 

Krisen har gjort det mere formålstjenligt at varetage rekruttering internt. 

 

Personaleudvælgelse sker fortrinsvis på basis af interviews og referencer, 

men erhvervspsykologiske test, færdighedstest og simuleringer bliver stadig 

mere udbredte, ligesom web-baserede løsninger begynder at dukke op.  

  

På trods af, at presset på arbejdsmarkedet er mindsket, afspejler finanskrisen 

sig i Cranet undersøgelsen. Hvis man er nødt til at reducere antallet af ansat-

te, bruger danske virksomheder især fyringer, intern omplacering og frivillige 

fratrædelse frem for andre tilpasningsmetoder. 

 

Rekruttering og især udvælgelse er interessante HRM-processer, fordi de 

anses som nogle af de få områder, hvor der findes ”best practice” fremgangs-

måder, dvs. metoder som de fleste typer af virksomheder med fordel vil kunne 

anvende, (jf. fx Boxall & Purcell, 2014). I de næste to afsnit om rekruttering 

og udvælgelsespraksis kan man se, at Cranet undersøgelsen i 2014 konkret 

opfanger nogle meget store forandringer i HRM-praksis, primært drevet af ny 

teknologi; IT og Web-redskaber og et helt nyt medie-landskab. Men de viser 

også, at Cranet undersøgelsen gennem sit løbende arbejde forholder sig dy-

namisk til virkeligheden og ændrer indholdet på spørgsmålene, så undersøgel-

sen kan opfange nye tendenser. 

Hvordan forskellige medarbejdere rekrutteres i 2014 

Det fremgår tydeligt af tabel 3.1, at der er sket revolution i rekrutteringsprak-

sis i de adspurgte virksomheder. For manuelle arbejdere og kontorarbejdere er 

anvendelsen af jobannoncer halveret, mens jobannoncer og bruges i mindre 

omfang end tidligere i forbindelse med stillinger for ledere og fagprofessio-

nelle På trods af de store fald er det måske interessant, at ca. en tredjedel af 

virksomhederne ”går med livrem og seler” og stadig benytter jobannoncer til 

at tiltrække og rekruttere de brede grupper af ufaglærte og faglærte i kontorer 

og produktion. Interessant er det også, at brugen af ”rekrutteringsbureauer” er 

stærkt reduceret for den sidste gruppe, men uændret for ledere og fagspeciali-
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ster. Det tyder på, at hjemmesider og sociale medier har erstattet behovet for 

rekrutteringsservice i de brede jobkategorier nederst i hierarkiet. Samtidig er 

det nok også en del af svaret på, hvorfor outsourcing af rekruttering og ud-

vælgelse er faldet fra 2008 til 2014. Endelig er det værd at notere, at rekrutte-

ring til alle jobkategorier under højkonjunkturen i 2008 stadig var vanskelig, 

mens det i 2014 var blevet nemmere for virksomhederne at rekruttere kontor- 

og produktionsmedarbejdere.  

Anvendelse af egne hjemmesider og kommercielle hjemmesider er gået fra 

at være hyppigt forekommende til at være den absolut mest udbredte måde at 

rekruttere på. Hjemmesider er dermed lig med en form for ”best practice”, og 

denne metode har i vidt omfang erstattet jobannoncer i aviser. Sociale medier 

buldrer, som noget nyt, ind på et niveau, der minder om dét, som hjemmesider 

havde i 2008. Det er et spørgsmål, om sociale medier som LinkedIn og Face-

book vil komme op på niveau med hjemmesider i en ikke så fjern fremtid. 

Det kan være et krisetegn, at anvendelsen af intern rekruttering konsekvent 

er steget, og at brugen af jobcentrenes arbejdsformidling også er øget for alle 

fire grupper. Diskussionen af anvendelse af intern rekruttering og ”det interne 

arbejdsmarked”, fremfor eksterne metoder er central i moderne HRM. Strate-

gien i forbindelse med intern rekruttering er at fastholde nøglemedarbejdere så 

længe som muligt, også selvom deres job falder væk, eller der er for lidt at 

lave, fordi man hermed bevarer kompetencen og et gensidigt loyalitetsforhold. 

Det gælder også om at fastholde medarbejdere, der har de samme værdier og 

kender kulturen i virksomheden. Derfor ses det ofte, at ledere er internt rekrut-

teret, hvilket også kan aflæses af tabel 3.1. I Danmark er det efter omstændig-

hederne let at afskedige medarbejdere, bl.a. fordi vi har et højt dagpengeni-

veau og en omfattende aktiveringspolitik. Dette er hovedkomponenterne i 

begrebet ”flexicurity” og forstærkes af, at de fleste områder i landet har et 

velfungerende fagligt arbejdsmarked, hvor man kan hente ny arbejdskraft. 

Krisen medfører, at det er sværere for medarbejderne at bevæge sig, og at den 

manglende vækst samtidig skaber færre jobs. For at holde på den kvalificere-

de arbejdskraft er derfor ekstra vigtigt at ansætte medarbejdere fra organisati-

onen, når der bliver job ledige. Stigningen i anvendelsen af intern rekruttering 

er størst blandt de specialiserede fagprofessionelle, hvis job ofte også er de 

sværeste at genbesætte. Tallene viser, at virksomhederne er lidt mere tilbøjeli-

ge til at rekruttere ledere internt i den private sektor: 79 % mod 70 % i den 

offentlige sektor. Det er især virksomheder med mellem 400 og 2.500 ansatte, 
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der rekrutterer internt: Flere end 70 % svarer, at de benytter intern rekruttering 

til at rekruttere kontormedarbejdere, og flere end 85 % tilkendegiver, at de 

ansætter ledere internt. Jo større virksomhederne er, desto mere er de tilbøjeli-

ge til at rekruttere fagprofessionelle internt, hvilket tyder på eksistensen af 

karrieresystemer og efterfølgerplanlægning. 

Tabel 3.1 Angiv hvordan stillinger bliver besat inden for hver personalekategori 
(flere svarmuligheder) (%) 

 Ledere Fagprofessio-
nelle 

Kontor-
medar-
bejdere  

Manuelle 
arbejdere 

 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 

Internt 70 67 61 48 56 48 37 28 

Personaleudvælgelsesbu-
reauer/ rekrutteringskon-
sulenter 

59 56 37 41 7 21 2 10 

Stillingsannoncer i aviser 48 64 52 81 37 87 32 65 

”Mund til mund” 38 28 54 43 41 40 43 56 

Ledige stillinger på organi-
sationens hjemmeside 

80 46 89 65 80 65 65 47 

Ledige stillinger på kom-
mercielle hjemmesider 

80 41 91 56 78 57 53 38 

Uopfordrede ansøgninger 8 12 35 49 25 45 29 48 

Jobcentre/  
arbejdsformidling 

5 2 13 3 22 9 39 26 

Sociale medier 39 - 52 - 35 - 18 - 

Jobmesser 5 - 23 - 6 - 5 - 

Elevprogrammer 2 - 18 - 42 - 25 - 

Andet - 2 - 2 - 2 - 5 

En af de markante udviklinger er som nævnt faldet i brugen af stillingsan-

noncer i aviser. Generelt benytter offentlige virksomheder dog langt oftere 

stillingsannoncer til lederstillinger, end private stillingsannoncer gør. Forskel-

len er på næsten samme niveau, når det gælder kontormedarbejdere og lidt 

mindre for de to øvrige medarbejdergrupper. Hele 47 % af de private virk-

somheder svarer, at de ”generelt ikke anvender” jobopslag i aviser mod 28 % 

hos de offentlige virksomheder. De to arbejdsmarkeder er forskellige, og 

forvaltningsloven har faktisk retningslinjer for jobopslag i den offentlige sek-

tor. Per tradition er offentlige virksomheder derfor nok mere tilbøjelige til at 

kommunikere bredt om ansættelse, selvom kanalerne er blevet flere. Der er 

formelle krav om åbenhed om ansættelsesbeslutninger.  
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Store virksomheder benytter i højere grad end mindre virksomheder stil-

lingsannoncer i aviser til at rekruttere kontormedarbejdere. De mindre virk-

somheder er derimod mere tilbøjelige til at ansætte manuelle arbejdere på 

denne måde. Gruppen af ”frontløbere” hvad angår at udskifte jobopslag med 

andre rekrutteringskanaler ser ud til at være mellemstore virksomheder med 

mellem 400-1.000 ansatte, som oftere end de øvrige svarer, at de ”generelt 

ikke anvender” jobopslag i aviser. 

En anden ny udvikling er brugen af sociale medier, der kun spillede en be-

skeden rolle som rekrutteringsredskab i 2008. Her er de private virksomheder 

foran den offentlige sektor, og det gælder for alle personalegrupper. 56 % af 

de private mod 40 % af de offentlige virksomheder benytter sociale medier til 

at rekruttere ”fagprofessionelle” og det er den mindste forskel mellem de to 

sektorer brug af metoden. 41 % af de private og 60 % af de offentlige virk-

somheder svarer, at de ”generelt ikke anvender” sociale medier. Det er ikke 

muligt at se en tendens, hvad angår størrelse i forhold til anvendelse af sociale 

medier. De virksomheder, som opfatter sig selv som mere produktive end 

gennemsnittet, vælger i højere grad at bruge sociale medier som rekrutterings-

værktøj til alle fire medarbejdergrupper end andre virksomheder. Mest mar-

kant er dette mht. rekruttering af manuelle arbejdere. Tilsvarende er de virk-

somheder, som opfatter sig som mere produktive, hvad angår servicekvalitet, 

9 % mere tilbøjelige til at benytte sociale medier for fagprofessionelle arbej-

dere og hele 17 % for kontormedarbejdere.  

Som nævnt er kravet om, at stillinger skal slås op, med til at påvirke den 

måde, som offentlige virksomheder rekrutterer på. Derfor er både ”uopfordre-

de ansøgninger” og ”mund-til-mund” kun brugt i beskedent omfang ved re-

kruttering. Det forhindrer dem dog ikke i at blive nævnt af en del virksomhe-

der i både den private og den offentlige sektor. 

45 % af de private virksomheder nævner, at de benytter ”uopfordrede an-

søgninger” til rekruttering af fagprofessionelle, mod blot 15 % af de offentli-

ge. Dette kan ses som en følge af de førnævnte mere formelle ansættelsespro-

cedurer, der typisk findes i offentlige virksomheder. Meget store virksomhe-

der (med over 2.500 ansatte) er mindre tilbøjelige til at ansætte fagprofessio-

nelle på denne måde. Hvad angår manuelle arbejdere, benytter 42 % af de 

private og 13 % af de offentlige virksomheder ”uopfordrede ansøgninger”. 

Her er det især virksomheder med færre end 750 medarbejdere, som benytter 

metoden. 
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Tilsvarende forskelle ses ved anvendelsen af ”mund-til-mund” som rekrut-

teringsmetode. 63 % af de private virksomheder benytter denne uformelle 

metode, mens det kun gælder 33 % af de offentlige virksomheder, når de 

ansætter fagprofessionelle. De tilsvarende forskelle for de øvrige medarbej-

dergrupper er: Ledere: 46 % over for 28 %, kontormedarbejdere: 51 % over 

for 20 % og manuelle arbejdere 52 % over for 15 %. Overordnet set svarer 65 

% af de offentlige virksomheder, at de ”generelt ikke anvender” ”mund-til-

mund”-metoden til rekruttering mod kun 15 % af de private virksomheder. 

Der er kun små forskelle i anvendelsen af mund-til-mund metoden i forhold til 

virksomhedsstørrelse. Dog er der en tendens til, at store og mellemstore virk-

somheden benytter mund-til-mund metoden i mindre grad, og at mindre virk-

somheder især hvad angår fagprofessionelle benytter denne metode. 

Der er specifikke, interessante forskelle mht. anvendelsen af ”rekrutte-

ringsbureauer m.v.” benyttes til at rekruttere fagprofessionelle. I 51 % af de 

private virksomheder benyttes ”rekrutteringsbureauer m.v.” til rekruttering af 

fagprofessionelle, men kun i 10 % af de offentlige. Tilgengæld benyttes de på 

samme niveau for alle andre medarbejdergrupper. Den offentlige sektor har 

formentlig qua det store antal fagprofessionelle, der løbende ansættes, mere 

standardiserede metoder, og offentlige organisationer har muligvis heller ikke 

budget til at betale konsulenter til at bistå ved rekrutteringen af det relativt 

store antal medarbejdere. Helt mindre og helt store virksomheder benytter i 

mindre grad rekrutteringsbureauer til især fagprofessionelle, men benytter i 

det hele tager rekrutteringsbureauer mindre end gruppen der ligger i mellem 

for alle medarbejdergruppers vedkommende. Jobmesser benyttes mest til 

fagprofessionelle og i en lidt større grad for offentlige virksomheder og i stør-

re virksomheder med mere end 400 ansatte. Et lidt kontroversielt emne er, i 

hvor høj grad den private sektor i f.t. den offentlige sektor benytter elevpro-

grammer som en del af rekrutteringen. Der er ikke store forskelle i denne 

relativt lille gruppe, der svarer, at de benytter denne metode, men private 

virksomheder rekrutterer oftere fagprofessionelle og manuelle arbejdere på 

denne måde. Dette kan skyldes, at der er kommet et trainee-arbejdsmarked i 

en række store og international orienterede virksomheder. Offentlige virk-

somheder benytter i højere grad elevprogrammer for kontormedarbejdere, 

muligvis som følge af dels traditioner, dels det brede og målrettede udbud fra 

erhvervsskoler og professionsuddannelser til den offentlige sektor. 
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Konkluderende kan vi se, at private virksomheder i 2014 er mere tilbøjeli-

ge til at anvende nye rekrutteringsmetoder, fx erstatte jobannoncer med brug 

af sociale medier, end offentlige virksomheder. Disse har tilsyneladende nogle 

forvaltningsmæssige og kulturelle bindinger, der får dem til i mindre grad at 

benytte mere uformelle rekrutteringsmetoder (mund-til-mund, uopfordrede 

ansøgninger mv.).  

Udvælgelse: De hyppigst forekommende metoder 

Rekrutteringen slutter, når et antal kandidater er blevet tiltrukket og viser 

interesse for et specifikt job. Derefter tager udvælgelsesprocessen over. Ud-

vælgelse er nok den af HRM–processerne, hvor der findes bedst dokumentati-

on for ”best practice” (Boxall & Purcell, 2014). Tabel 3.2. beskriver virksom-

hedernes foretrukne udvælgelsesmetoder for de fire typer af medarbejdere i 

henholdsvis 2008 og 2014. 

Tabel 3.2 Angiv hvilke af følgende udvælgelsesmetoder, virksomheden benytter 
for hver personalekategori (flere svarmuligheder) (%) 

 Ledere Fagprofes-
sionelle 

Kontormed-
arbejdere 

Manuelle 
arbejdere 

 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 

Interview med flere 
interviewere 

88 84 87 78 73 73 38 45 

Enkeltmandsinter-
view 

25 40 32 44 33 45 38 51 

Ansøgningsskema 28 21 31 22 28 22 32 32 

Erhvervspsykologi-
ske test 

77 71 54 54 34 42 10 14 

Assessment center 20 9 9 4 2 2 1 1 

Grafologi - 0 - 0 - 0 - 0 

Sociale medieprofi-
ler 

18 - 20 - 13 - 5 - 

Referencer  92 82 88 72 72 63 46 42 

Kvalifikationstest - 22 - 20 - 14 - 7 

Færdighedstest/ 
Arbejdssimulering 

37 - 32 - 17 - 6 - 

Teknisk test 13 - 16 - 4 - 4 - 

Talforståelsestest 28 - 25 - 11 - 5 - 

Online- 
udvælgelsestest 

19 - 15 - 10 - 4 - 

Andet  - 6 - 7 - 7 - 6 
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Interview med flere interviewere anvendes generelt som udvælgelsesværk-

tøj ift. alle fire medarbejderkategorier, dog i mindre grad for faglærte og ufag-

lærte end for øvrige personalegrupper. Der er sket små ændringer fra 2008 til 

2014, og det ser ud til, at interviews med flere personer har vundet frem på 

bekostning af interviews med én interviewer. Som sagt er netop udvælgelse et 

område, hvor der er en stærk opfattelse af ”best practice”. Det er langt nem-

mere at gennemføre en struktureret ansættelsessamtale, når man er to, fx den 

ansættende leder og en HR-medarbejder eller en rekrutteringskonsulent, end 

hvis der kun er  én interviewer. Det er samtidig udtryk for, at en ansættelses-

sag ofte er en væsentlig og langsigtet investering for en virksomhed, hvor 

fejltagelser kan være kostbare. I det offentlige er man mere tilbøjelig til at 

benytte ”interview med flere interviewere” til ”manuelle arbejdere” end i 

private virksomheder. 

Der tages i stigende grad referencer som en del af udvælgelsen – eller som 

kvalitetssikring af udvælgelsen. Dette gælder især lederansættelser. Hvad 

angår referencer, er der større tilbøjelighed til at tage referencer på kontor-

medarbejdere og manuelle arbejdere i de offentlige virksomheder end i de 

private. 

Undersøgelsen rummer spørgsmål om brugen af færdighedstest/ arbejds-

simulering, tekniske test, talforståelsestest samt online udvælgelsestest. Det 

har muligvis medvirket til at erhvervspsykologiske test er faldet for så vidt 

angår kontormedarbejdere og manuelle arbejdere i det man har valgt at pege 

på en ny valgmulighed, der passer bedre til praksis end erhvervspsykologisk 

test fx færdighedstest eller talforståelsestest. Testområdet er spændende, fordi 

det giver en god indikation på, hvor meget virksomhederne investerer i at 

opbygge HRM-kompetencer i betragtning af, at udvælgelse kun er outsourcet 

i moderat omfang. I forhold til specielt lederudvælgelse, ses en betydelig 

stigning, idet 77 % benytter erhvervspsykologiske test, 37 % arbejdssimule-

ring og 20 % det meget ressourcekrævende assessment center (mod kun 9 % i 

2008). Assessment centre benyttes af lidt flere private virksomheder til ud-

vælgelse af ledere (24 %) end af offentlige virksomheder (18 %).  I den sam-

menhæng er det måske lidt overraskende at talforståelsestest endnu ikke er 

slået igennem – heller ikke til lederudvælgelse, hvor under 30 % af virksom-

hederne benytter dem. Private virksomheder benytter talforståelsestest til 

udvælgelse af ledere i 32 % og fagprofessionelle i 31 % af tilfældene, men de 
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offentlige gør det i 25 % og 15 % af tilfældene. De fleste moderne testbatterier 

rummer både rene psykologiske test, verbale test og numeriske test (intelli-

genstest eller omtankeprøver). Det fremgår, at test af ledere er mest fremher-

skende, men også for de andre personalegrupper er brugen af test blevet mere 

udbredt. Lederudvælgelse er således et pionerområde for brugen af tests. Det 

fremgår også, at ledere og fagprofessionelle bliver mødt med stort set de 

samme udvælgelsesmetoder i virksomhederne, bortset fra erhvervspsykologi-

ske test og assessment center, som benyttes markant mindre til denne gruppe 

end ved udvægelse af ledere. 

Nyt i 2014 er også sociale medieprofiler og online udvælgelsestest, som 

benyttes af op imod en femtedel af virksomhederne. 

Der er ikke mange signifikante tendenser, som deler virksomhedernes 

praksis i disse områder, som netop er meget påvirket af en opfattelse af ”best 

practice” blandt ledere og HR-medarbejdere. Der er fx ingen klare tendenser i 

forhold til størrelse eller performance. Der er til gengæld en række små for-

skelle i forhold til sektor. 

Hvad angår erhvervspsykologiske test, er det markant, at i 69 % af tilfæl-

dene bliver fagprofessionelle udvalgt med støtte fra disse test i private virk-

somheder, mens det kun er 25 % i offentlige virksomheder. Hvad angår kon-

tormedarbejdere, er de samme tal 46 % og 13 %. Til gengæld er tallene for 

ledere og manuelle arbejdere tættere på hinanden. Sociale medieprofiler be-

nyttes (endnu?) ikke i noget stort omfang, 24 % af private og 13 % af offentli-

ge benytter sociale medieprofiler til fagprofessionelle.  Et lille forspring for de 

private virksomheder, som dog ikke ændrer ved, at tallet ligger lavt i forhold 

til metodens placering i HRM-værktøjskassen.  

Det kan konkluderes, at krisen ikke har medført en mindre satsning på ud-

vælgelsesværktøjer, men at virksomhederne tværtimod udvider deres batteri af 

udvælgelsesmetoder ikke mindst ved ansættelse af ledere, men i det offentlige 

også i forhold de øvrige personalegrupper. Nye testformer og sociale medier 

presser sig på uden at være helt brudt igennem, som fx sociale online profiler, 

assessment center og talforståelsestest. Referencer er blevet et fast element 

ved ansættelsen af næsten alle. 

Håndteringen af tilgang af medarbejdere består af tiltrækning, rekruttering 

og udvælgelse. Et strategisk HRM-område, som flere virksomheder i 2014 

vælger at overtage den konkrete faglige håndtering af end tidligere, måske til 

dels af omkostningsøkonomiske årsager. Når det er sagt, er det interessant at 
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se på, om og hvordan den finansielle krise har påvirket virksomhedernes 

håndtering af afgang af medarbejdere – et område, der kan siges at være ligeså 

strategisk i perioder med behov for tilpasninger af arbejdsstyrken som rekrut-

tering og udvælgelse. 

Dimensionering og tilpasning af organisationen 

I 2008 var det vigtigste dagsordenspunkt på arbejdsmarkedet den lave ledig-

hed og manglen på arbejdskraft. I 2014 er det symptomerne efter 5-6 års glo-

bal krise, som verdensmarkedet langsomt kryber op af i dag. Det er måske i 

endnu højere omfang end dengang en historisk udfordring, som forplanter sig 

ind i virksomhederne og påvirker HR-funktionens arbejdsvilkår. I Cranet 

undersøgelsen er der mulighed for at anskue situationen fra HR-funktionens 

synsvinkel. 

Tabel 3.3 Hvordan har antallet af ansatte i organisationen ændret sig inden for 
de seneste 3 år? (%) 

 2008 2014 

Faldet  31 34 

Uændret  10 22 

Øget  61 44 

I alt 101 100 

 

Hovedparten af virksomhederne havde i 2008 oplevet en vækst i antal an-

satte i de foregående år, mens det er under halvdelen i 2014. Den største æn-

dring ift. Cranet undersøgelsen i 2008 er derfor, at presset på arbejdsmarkedet 

og rekrutteringen er faldet. Antallet af virksomheder, der har reduceret antallet 

af stillinger i de forrige 3 år, er på samme niveau som i 2008. Mest markant er 

gruppen med uændret beskæftigelse, der er mere end fordoblet.  

Hvordan tilpasser virksomhederne arbejdstyrken, hvis de har behov for at 

skære ned i medarbejderstaben, fx som konsekvens af den netop afsluttede 

krise? Figur 3.4 viser, hvilke metoder der er de mest anvendt i 2014 og tre år 

før. Med ”flexicurity” systemet i Danmark er det (i modsætning til en del 

andre lande) forholdsvis ukompliceret og tilmed legitimt at afskedige og på 

den måde tilpasse arbejdsstyrken til de aktuelle behov. Det fremgår da også, at 

virksomhederne anvender afskedigelser i vidt omfang, men også benytter 

andre former for tilpasninger, hvor medarbejderne reelt overgår til overfør-

selsindkomster, fx førtidspensionering, deltidsjob eller tidsbegrænsede stillin-
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ger.  De virksomheder, der opfatter sig i den gode ende, hvad angår produkti-

vitet anvender i mindre grad individuelle afskedigelser til tilpasning af arbejd-

styrken (”den bedre halvdel”, 51 % eller ”top 10” 57 %, ”generelt ikke an-

vendt”). Man ser også, at der er virksomheder, der søger at omplacere medar-

bejdere. Lønreduktion som krisestrategi er sjældnere forekommende. 

Tabel 3.4 Har organisationen brugt nogen af de følgende metoder til at 
downsize organisationen? (gennem reduktion af medarbejderantallet eller andet (in-

den for de sidste 3 år, red.)) (%)?  

 Ledere Fagprofes-
sionelle 

Kontor-
medarbej-
dere 

Manuelle 
arbejdere 

Førtidspension 10 14 11 9 

Rekrutteringsstop (ansæt-
telsesstop) 

21 28 31 25 

Intern forflyttelse 27 40 34 24 

Frivillig afskedigelse 20 26 24 23 

Ingen fornyelse (af kontrakt 
– tidbegrænset ansættelse) 

8 27 29 26 

Ulønnede studieophold 1 4 2 2 

Outsourcing 2 8 12 10 

Reducering af lederløn 8 1 1 1 

Forbud mod overtid 3 14 13 12 

Lønstop 26 24 25 15 

Reduktion af job 30 33 38 34 

Jobsharing  3 6 1 2 

Reduktion af personalego-
der 

21 20 19 18 

Lønnedskæringer 4 4 3 4 

Individuelle afskedigelser 26 36 31 25 

Sammenfaldende afskedi-
gelser 

7 13 12 14 

Masseafskedigelser 4 6 7 6 

  

Generelt er der kun mindre forskelle i tilpasningsstrategierne i forhold til 

enkelte medarbejdergrupper, når det gælder de hyppigst anvendte tilpas-

ningsmetoder. Forflyttelser er mest brugt for fagprofessionelle. Outsourcing 

tages oftest i brug i jobfunktioner på kontorfunktionær- og arbejderniveau. 

Ledere er øjensynlig ikke så ofte ansat på midlertidige kontrakter, som ikke 
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genbesættes og ledere har typisk ikke mulighed for overtid som kan forbydes 

jf. tilpasningsmetoderne: ”Ingen fornyelse” og ”forbud mod overtid”. 

I forbindelse med diskussionen af krisen er det interessant at se på, om der 

er sammenhæng mellem virksomhedernes vurdering af egen succes og deres 

valg af tilpasningsmetoder. Virksomheder, der mener, at de ligger i den dår-

ligste halvdel mht. servicekvalitet, er mere tilbøjelige til at benytte individuel-

le afskedigelser som tilpasningsmetode. Dette tyder på, at de med den bedste 

servicekvalitet også er i stand til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbej-

dere. 

Generelt er virksomheder i den bedste halvdel mht. servicekvalitet mindre 

tilbøjelige til at benytte individuel afsked som tilpasningsmetode.  

Til gengæld benytter 55 % af de virksomheder, som opfatter sig som under 

middel, hvad angår innovationshastighed, individuelle afskedigelser til at 

tilpasse organisationens antal af fagprofessionelle. Det samme gør sig gæl-

dende mht. ”frivillig afsked”, hvor de, der vurderer sig som ”Top 10” mht. 

innovationshastighed, ikke benytter frivillig afsked for 74 %’s vedkommende, 

mens 50 % af dem med den laveste innovationshastighed gør det. I forlængel-

se af dette er det interessant, at samme gruppe også benytter ”lønstop” i min-

dre udstrækning end resten. De virksomheder, der vurderer, at de har en lavere 

innovationshastighed, er samtidig mere tilbøjelige til at benytte ”jobredukti-

on”, især ved job for ledere og fagprofessionelle.  

Hvad betyder disse resultater? En fortolkning kunne være, at de virksom-

heder, der oplever sig som i en produktiv og innovativ udvikling, ser en pointe 

i at fastholde en stærk kerne af medarbejdere og er tilbageholdende med indi-

viduelle afskedigelser for at effektivisere. Samtidig er det også sandsynligt, at 

de pga. successen ikke har brug for at tilpasse medarbejderstaben i nedadgå-

ende retning. Markant færre offentlige virksomheder svarer, at de ”generelt 

ikke anvender” individuelle afskedigelser til at tilpasse arbejdsstyrken, 37 % 

imod 55 % af de private virksomheder.  Hvad angår førtidspension, (der her 

står for pensionering før tid i en aftale mellem virksomhed og ansat), er det 

markant, at 90 % af de private virksomheder mod 68 % af de offentlige virk-

somheder generelt ikke anvender denne metode til tilpasning af arbejdsstyr-

ken. Hvad angår rekrutteringsstop (ansættelsesstop), sker det i næsten samme 

omfang i offentlige og private virksomheder. Hvad angår ”frivillig afsked”, er 

metoden anvendt fire gange så hyppigt for fagprofessionelle i de offentlige 

virksomheder (58 %) som i private virksomheder (14 %), men forskellen ses i 
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næsten samme omfang for alle personalegrupper. Det er svært at give en præ-

cis forklaring på netop denne observation, men det viser, at der er forskellige 

opfattelser af, hvilke metoder der foretrækkes i de to sektorer.  

Hvad angår interne omplaceringer, benyttes denne metode generelt ikke af 

51 % af de private virksomheder, mens kun 38 % af de offentlige svarer det 

samme. De manuelle arbejdere flyttes mere i den offentlige sektor, mens lede-

re, fagprofessionelle og kontormedarbejdere altså flyttes mere end i private 

virksomheder. Dette skyldes til dels, at de offentlige virksomheder i gennem-

snit er større end de private, men det kan ikke forklare hele forskellen. En 

sidste interessant observation er, at benyttelsen af at lade tidsbegrænsede 

ansættelser løbe ud, er mere anvendt for ledere og fagprofessionelle i den 

offentlige sektor. De ovestående resultater viser, at der er markante forskelle 

mellem det private og det offentlige arbejdsmarked, og disse er med til at 

forklare den forskellige HRM-praksis i de to sektorer. 
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4. Medarbejderudvikling 

Resumé  
Anvendelsen af personalebedømmelse bliver oftere i benyttet i forbindelse 
med personaleplanlægning end til uddannelse og karriere planlægning i 2014 
end i 2008.  
 
Et stort flertal af virksomhederne vurderer, at de systematisk afdækker med-
arbejdernes uddannelsesbehov   
 
Hvor andelen af lønsummen, der anvendes på uddannelse er steget væsenligt 
(fra 2,3 % til 3,8 %) er antallet af uddannelsesdage er uændret, eller svagt 
faldende. En femtedel af virksomhederne usikre på, hvor mange penge de 
bruger på uddannelse. 

Personalebedømmelse 

Hvordan bedømmer man medarbejdernes indsats og deres behov for udvik-

ling? På HRM-området findes en lang række metoder hertil. Der er formelle 

målinger af indsats og resultater, herunder performance målinger af forskellig 

art. Men der er også mere dialogorienterede værktøjer som eksempelvis med-

arbejdersamtaler. De mere uformelle systemer er meget populære, og de er 

med til at gøre medarbejderbedømmelse til en ofte forekommende aktivitet på 

de danske arbejdspladser.  

I Cranet undersøgelsen, 2014 lægges der primært vægt på de formaliserede 

former for medarbejderbedømmelse.  

 Figur 4.1 viser, at formelle bedømmelsessystemer almindeligt udbredte i 

virksomhederne, især i den private sektor. Personale i cheffunktioner indgår i 

højere grad i bedømmelsessystemer, både som medvirkende og som mål for 

bedømmelsen, end medarbejdere på de øvrige niveauer. Også dette gælder 

både privat og offentlig sektor.  

Generelt er det en meget stor del af virksomhederne, der har et formelt be-

dømmelsessystem. Dette kan umiddelbart virke overraskende, når man be-

tænker, at den danske national-/virksomhedskultur har været meget tøvende 

over for kvantitative eller på anden måde formaliserede bedømmelsesprocedu-

rer. 

Udbredelsen af bedømmelsessystemer følger hierarkiet i den forstand, at 

jo højere en person er placeret i hierarkiet, jo større er sandsynligheden for, at 
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vedkommende udsættes for en formaliseret bedømmelse. Dette afspejler vel, 

at virksomheden anser ledere som værende den mest centrale og værdifulde 

gruppe, som det derfor er velbegrundet at sætte flest ressourcer ind på at be-

dømme. 

Siden 2008 er ansatte både i offentlig og privat sektor i stigende grad ble-

vet omfattet af bedømmelsessystemer. Men det er især i den offentlige sektor, 

at der i denne periode ses en meget markant stigning, og det gælder for alle 

kategorier af medarbejdere. Det kan skyldes, at ”new public management” 

principper i perioden har vundet større indpas, og at det har betydet en indfø-

relse af mange former for performance målinger af den offentlige sektors 

aktiviteter. 

Figur 4.1 Har virksomheden et formelt bedømmelsessystem for følgende kate-
gorier af arbejdsstyrken? (%) 

 
 

Der er en tendens til, at formelle bedømmelser mest tages i brug i større 

virksomheder. I 2008-undersøgelsen var der ikke en forskel mellem anvendel-

sen i store og i mindre virksomheder.  

Medarbejderbedømmelse er en kerneaktivitet i en HR-afdeling. Vi ser da 

også, at aktiviteten klart forekommer hyppigere i virksomheder med en HR-

afdeling end i virksomheder uden. Virksomheder med akademisk uddannet 

HR-ledelse gennemfører dog ikke i højere grad medarbejderbedømmelser end 

øvrige virksomheder. Også på det punkt er der sket en ændring siden 2008-
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undersøgelsen, hvilket måske kan hænge sammen med, at bedømmelsessy-

stemer i den forløbne periode er blevet mere standardiserede og blevet almin-

delige i den offentlige sektor, som beskæftiger HR-medarbejdere med profes-

sionsuddannelser. De sidste mange år har der været et stærkt pres for en pro-

fessionalisering af offentlige ledere og chefer, som ser ud til slå igennem her.  

Der er ingen klare sammenhænge mellem forekomsten af bedømmelsessy-

stemer og organisationerne økonomiske performance over de seneste år.  

Tabel 4.1 går et skridt videre og behandler, hvem der leverer information 

til bedømmelsessystemerne. Med denne analysevinkel er sigtet at komme 

tættere på kvaliteten og bredden af bedømmelserne og at se på, om bedøm-

melserne medtager flere relevante aktørers perspektiv. Der er her en parallel 

til 360-graders-undersøgelser, som de mest ambitiøse lederbedømmelsessy-

stemer typisk kaldes (Larsen, 2010, s. 262-263). 

Tabel 4.1 Hvis virksomheden benytter bedømmelsessystemer, hvem forventes 
så i princippet at levere input/data til processen? (Flere svarmuligheder) (%) 

 Ledere Fagprofessio-
nelle 

Kontormedar-
bejdere 

Manuelle 
arbejdere 

 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Umiddelbart 
overordnede 

85 93 64 69 63 51 45 32 

Chefen på 
niveauet over 

42 69 20 29 18 18 14 12 

Medarbejde-
ren selv 

73 82 55 65 57 52 41 38 

Underordnede 30 42 6 24 5 17 1 16 

Kolleger på 
samme niveau 

24 28 10 13 9 8 6 8 

Kunder 8 - 9 - 6 - 3 - 

Andre 7 - 5 - 4 - 3 - 

 

Generelt er den direkte overordnede den mest centrale leverandør af input 

til bedømmelses-processen. Men chefen ovenover kan også være involveret, 

og tilsammen udgør chefledet derfor det de vigtige aktører i bedømmelserne, 

især for chefer og fagprofessionelle, og i nogen grad for kontormedarbejdere. 

Manuelle medarbejdere er i mindre grad inde i bedømmelsessystemerne, og i 

givet fald har medarbejderne og kollegerne selv en rolle heri.  

Fra 2008 til 2014 synes der er være kommet mere fokus på bedømmelser 

af lederne og de fagprofessionelle. 360 graders-konceptet faktisk har en vis 
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udbredelse i danske virksomheder, i hvert fald når der er tale om bedømmelse 

af ledere. 

Hvad bliver bedømmelsessystemerne brugt til? Cranet svarene viser, at 

bedømmelsen af medarbejderne har flere forskellige formål, og at resultaterne 

ofte danner baggrund for beslutninger om lønniveau, uddannelsestilbud og 

karriereudvikling. De bruges lidt sjældnere i forbindelse med personaleplan-

lægning. Bedømmelsessystemer bruges som grundlag for beslutninger om 

uddannelse og udvikling, herunder karriereudvikling, men også i forbindelse 

med fastsættelse af løn samt personaleplanlægning. Som det fremgår, er der 

sket et svagt/moderat fald i brugen af personalebedømmelse til både uddan-

nelse/karriereudvikling samt løn. Dette kan afspejle, at der – pga. krisen – 

generelt har været en opbremsning i uddannelses-/ karriereudviklingsaktivite-

ter samt, at der mht. lønstigninger har været bremset op mange steder. Vi så 

ovenfor, at ca. en fjerdedel af virksomhederne har benyttet ”lønstop” til at 

reducere omkostningerne (tabel 3.4) Omvendt har der været en stigning i 

brugen af personalebedømmelse til personaleplanlægning, som det ses af tabel 

4.2. Dette kan bl.a. afspejle, at der i mange virksomheder har været foretaget 

nedskæringer pga. krisen. Her kan personalebedømmelse have været brugt 

som (ét af) kriterierne for, hvem der (ikke) skal forblive i virksomheden. 

Tabel 4.2 Bliver bedømmelsen brugt i forbindelse med beslutninger inden for 
følgende områder? (flere svarmuligheder) (%) 

 2003 2008 2014 

Løn 61 77 75 

Uddannelse og udvikling 83 90 85 

Karriereudvikling 68 88 86 

Personaleplanlægning 53 62 72 

 

Besvarelserne om brugen af bedømmelserne er sammenholdt med oplys-

ningen om organisationerne performance. Der kan ikke påvises en klar sam-

menhæng med virksomhedens overskud og indtjening og den måde, hvorpå 

bedømmelsen bliver brugt.  

Træning og uddannelse af medarbejdere  

74 % af virksomhederne tilkendegiver, at de systematisk vurderer behovet for 

træning af medarbejderne i organisationen. Dette høje tal afspejler en (opfat-

telse af) meget rationel og systematisk adfærd. Det er et billede, der ikke altid 
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bekræftes i den almindelige offentlige debat om evidensbaseret HRM. Det 

bliver ofte hævdet, at virksomheder i praksis er dårlige til at vurdere behov for 

kompetenceudvikling og ofte træffer beslutninger, der ikke er koblet til forret-

ningsstrategiske behov (Guldbrandsen, 2003).  

Der er i særlig grad et fokus på behovet for træning i organisationer, som 

arbejder med mission, strategi og andre former for systematisk planlægning. 

Private virksomheder vurderer i lidt højere grad end offentlige virksomhe-

der behovet for træning af medarbejdere, men der er ingen sammenhænge 

med størrelsen af virksomheden og vurderingen af behovet for træning. Der er 

heller ingen klare sammenhænge mellem organisationernes performance 

hverken økonomisk eller i forhold til kvalitet, innovation og miljø på den ene 

side og uddannelsesvægtningen på den anden side. 

I modsætning til den forholdsvis systematiske analyse af uddannelsesbe-

hovet tilkendegiver kun 34 % af virksomhederne, at de systematisk evaluerer 

udbyttet af medarbejderuddannelse. I 2008 angav 41 % af respondenterne, at 

de evaluerer udbyttet af medarbejderuddannelse.  

Man kan i besvarelsesmaterialet analysere vurderingen af behovet og eva-

luering af uddannelsesbehovet samlet. Så kommer det frem (tabel 4.3), at de 

virksomheder, der i høj grad analyserer uddannelsesbehovet, også i høj grad 

foretager systematisk evaluering af udbyttet. Om evalueringerne leder til plan-

lægning eller omvendt, kan ikke ses i denne undersøgelse, men tyder på, at 

behovsafdækningen særligt interesserer HRM-funktionerne.  

Tabel 4.3 Sammenhæng mellem systematisk måling af effekt og systematisk af-
dækning af uddannelsesbehov (%) 

 Systematisk afdækning af behov 

Nej Ja 

Systematisk må-
ling af effekt 

Nej 35 65 

Ja 11 89 

 

Når man ser på effektmåling af uddannelser sammenholdt med størrelse af 

organisationen, er der en tendens til, at de større virksomheder i højere grad 

end de mindre gennemfører sådanne evalueringer. Jo mere HR-ledelsen ind-

går i virksomhedens strategiarbejde, desto mere evalueres også. Offentlige 

virksomheder evaluerer i mindre omfang end private virksomheder.  

Organisationer, som efter egen vurdering har førertrøjen på mht. produkti-

vitet, indtjening, kvalitetsudvikling og innovationshastighed i egen branche, er 
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mere tilbøjelige til at evaluere udbytte af medarbejderuddannelse end organi-

sationer, som efter egen bedømmelse har lavere performance. 

Hvilke teknikker anvender de virksomheder, som evaluerer uddannelse, til 

at komme frem til udbyttet for organisationen? Det fremgår af tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hvilke af følgende teknikker bruger organisationen til at vurdere ud-
byttet af uddannelser? (% af evaluerende organisationer) (N=62) 

 % 

Samlet antal gennemførte uddannelsesdage per medarbejder 45 

Opfyldelse af målene i uddannelses- og udviklingsplanen 79 

Evaluering af virkningen umiddelbart efter uddannelse 73 

Præstationsmåling før og umiddelbart efter uddannelse 19 

Præstationsmåling før og nogle måneder efter uddannelse 21 

Uformel feedback fra linjeledere 87 

Uformel feedback fra medarbejdere 82 

Udbytte af investeringen (return on investment) 23 
 

Undersøgelsen viser, at 79 % af de virksomheder, der vurderer udbyttet af 

uddannelse, bruger som kriterium, i hvilken grad medarbejderuddannelsen 

opfylder målene i uddannelses- og udviklingsplanerne. På tilsvarende vis 

evaluerer 72 % af virksomhederne umiddelbart efter uddannelsen dennes 

effekt/udbytte. Dette viser (igen) en rationel og evidensbaseret tilgang til 

HRM-praksis. 

Herudover er det interessant, at 82-87 % af virksomhederne bruger feed-

back fra henholdsvis medarbejdere og linjeledere som metode til vurdering af 

udbyttet af medarbejderuddannelse. Derimod er det kun 22 % af virksomhe-

derne, der vurderer ”return on investment”, dvs. udbyttet af den investering, 

som medarbejderuddannelse repræsenterer. 

Knap halvdelen af virksomhederne, nemlig 45 %, bruger det samlede antal 

gennemførte uddannelsesdage pr. medarbejder pr. år som kriterium for udbyt-

tet af medarbejder-uddannelse. Umiddelbart virker det lidt uigennemskueligt, 

hvordan antal uddannelsesdage pr. definition kan være en strømpil for udbytte 

af uddannelsen. Tabellen indikerer, at evalueringen i høj grad foregår som en 

kvalitativ vurdering af træningsprocessen og den oplevede effekt af trænings-

aktiviteten. Mere præcise, og måske rigide, evidensbaserede målemetoder, der 

forsøger at måle effekten på kvalitet og økonomiske resultater af den efterføl-

gende arbejdsindsats, er stadig mindre hyppigt forekommende blandt de virk-

somheder, der evaluerer udbyttet af uddannelse. 
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Omfanget af uddannelsesaktiviteten 

Den andel af lønsummen, som anvendes til uddannelse, fremgår af tabel 4.5.  

Tabel 4.5. Andel af lønsummen, som anvendes til uddannelse i 2014 

Andel af lønsummen Andel af virksomhederne (i pct.) 

0-1 % 15 

2 % 16 

3-4 % 13 

5 % 23 

Over 5 % 13 

Ved ikke 23 

 

Det er tankevækkende, at 23 % af virksomhederne tilkendegiver, at de ik-

ke ved, hvor stor en andel af den årlige lønsum, der bliver brugt på uddannel-

se. Der er ingen sammenhæng mellem organisationens størrelse og den løn-

sumsandel, som anvendes til uddannelse. Man kan heller ikke ud fra besvarel-

serne registrere, at uddannelsessatsningen målt i andel af lønsummen har 

sammenhæng med organisationernes performance.  

Tabel 4.6 viser uddannelsesaktiviteten dels i procent (gennemsnit af pro-

centpoint), dels som det gennemsnitlige antal kursusdage for forskellige med-

arbejdergrupper. 

Tabel 4.6 Uddannelsesaktiviteten 

 2008 2014 

Gennemsnitlig procent af den årlige lønsum, som 
bruges på uddannelse 

2,3 % 3,8 % 

Gennemsnitligt antal dage, som ledere modtager 
uddannelse 

6,3 dage 5,9 dage 

Gennemsnitligt antal dage, som fagprofessionelle 
modtager uddannelse 

5,7 dage 5,9 dage 

Gennemsnitligt antal dage, som kontormedarbejde-
re modtager uddannelse 

4,5 dage 4,0 dage 

Gennemsnitligt antal dage, som manuelle arbejdere 
modtager uddannelse 

4,1 dage 3,8 dage 

 

Denne tabel viser, at investeringen i uddannelse tilsyneladende er steget 

mellem 2008 og 2014. Men samtidig er der en stagnation eller direkte fald i 

antallet af udannelsesdage. Det kan måske tilskrives, at det offentlige tilskud 



HRM i Danmark efter krisen_______________________________________________________ 

 

Side 46 

 

til bl.a. arbejdsmarkedsuddannelserne er faldet, og at virksomhedernes selvbe-

taling således er øget.  

Man ser også, at det er de øverst placerede og højest uddannede, som især 

begunstiges med en solid efteruddannelsesindsats. På grund datamaterialets 

karakter er det ikke muligt at gå i detaljer mht. omfanget af medarbejderud-

dannelse og -udvikling. Der er dog tegn på, at krisen har ført til besparelser 

mht. investeringen i uddannelse for kontormedarbejdere og til dels også ma-

nuelle arbejdere.    

Karriereudvikling 

HRM’s støtte til medarbejdernes karriereudvikling kan ske på mange måder. 

Dette afsnit gennemgår sådanne metoder og ser på udviklingen fra 2008 til 

2014.  

Der tegner sig et helt klart billede af, at særlige opgaver og deltagelse i 

projekter er de metoder, der anvendes flittigst i forbindelse med karriereudvik-

ling. Involvering i tværorganisatoriske projekter benyttes særdeles flittigt. 

Men sådanne interne lærings- og karriereudviklingsformer er derimod ikke en 

del af planlagt jobrotation. 

Det er relativt få virksomheder, der bruger formelle karriereplaner, udvik-

lingscentre, efterfølgerplaner mv. som middel til karriereudvikling. Konklusi-

onen er med andre ord, at ”(arbejds-) livet er den bedste skole” – i modsæt-

ning til iscenesatte karriereudviklingsprogrammer. 

Internationale arbejdsopgaver spiller kun en rolle i relativt få virksomhe-

der, hvilket enten kan forklares ved, at kun et mindretal af virksomhederne har 

internationale aktiviteter, eller at der ikke er den store tillid til dem som meto-

de til karriereudvikling. Det sidstnævnte er lidt i modsætning med den ovenfor 

beskrevne hovedtendens, nemlig at den mest udbredte metode til karriereud-

vikling er de udfordringer og erfaringer, der udspringer af selve jobvaretagel-

sen.  

Coaching og mentoring anvendes af virksomhederne i samme omfang som 

i 2008 som metode til karriereudvikling, dog med en lille stigning til mento-

ring. En lille gruppe ”i stort omfang” og over halvdelen i ”noget omfang” for 

begge metoders vedkommende. 

 

Tabel 4.7 I hvilket omfang bruger virksomheden følgende metoder i forbindelse 
med karriereudvikling? (%) 



 ___________________________________________________________________ Cranet 2014 

Side 47 

 

 I stort eller 
meget stort 
omfang 

I noget om-
fang 

Slet ikke 

 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Deltagelse i projektteam 44 - 48 - 8 - 

Involvering i tværorganisatori-
ske/faglige/funktionelle opgaver 

36 44 54 46 9 8 

Særlige opgaver/projekter til at 
stimulere læring på jobbet 

30 39 55 44 16 17 

Coaching 28 23 55 61 17 16 

Networking 19 16 58 55 24 29 

Formelle karriereplaner 19 17 43 49 39 34 

IT-baseret læring 18 17 45 57 37 26 

Mentor 16 15 48 58 36 27 

International arbejdsopgaver  15    48 

Jobrotation inden for organisati-
onen 

14 - 62 - 24 - 

"High Flyer" programmer 10 11 22 24 69 66 

Efterfølgerplaner 8 12 35 38 58 50 

Planlagt jobrotation 3 5 41 45 56 50 

Udviklingscentre 3 7 18 25 80 68 

Jobrotation til andre virksomhe-
der 

1 - 22 - 77 - 

 

Der er ikke spurgt til ”deltagelse i projektteams”, ”jobrotation inden for 

organisationen” samt ”jobrotation til andre virksomheder” i 2014. 

I øvrigt kan der fra 2008 til 2014 ses en stigning i brugen af involvering i 

tværorganisatoriske/-faglige/-funktionelle opgaver, hvilket bekræfter den 

generelle behov for at sammenbinde organisationens forskellige dele, at give 

medarbejderne et helhedssyn på sammenhængen mellem eget job og virksom-

hedens vision/mål, og at (i højere grad end tidligere) tage udgangspunkt i 

brugernes/kundernes behov. Som det blev udtrykt af Jan Carlzon fra SAS: 

”Medarbejderne skal opleve, at de er med til at bygge en katedral og ikke blot 

sidder og hugger sten firkantede”. Det gælder både offentlige og private orga-

nisationer. 

Mellem 2008 og 2014 er også en stigning i brugen af særlige opga-

ver/projekter til at stimulere læring. Enten afspejler dette, at man faktisk har 

gjort det til et bevidst indsatsområde, eller også er det blot en pragmatisk 

erkendelse af, at perioden 2008-14 har været så turbulent, at man uundgåeligt 
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er blevet hvirvlet ind i særlige opgaver/projekter. Det ”særlige” består i, at 

hvis man som person eller virksomhed har skullet overleve, har det krævet, at 

man gik nye veje, brugte nye metoder og dermed opstod de ”særlige” opgaver 

og projekter af sig selv. 

Det er svært at sige, hvad der er sket på karriereområdet mellem 2008 og 

2014. Brugen af formelle karriereplaner er stabil, men til gengæld er der en 

væsentlig stigning i brugen af efterfølgerplaner. Der gøres med andre ord 

mindre for systematisk at sikre den enkelte medarbejders karriereudvikling 

bl.a. vha. formelle planer, mens der gøres mere for at sikre, at jobbene kan 

bemandes, hvis der pludselig opstår et hul. Risikoen herfor har måske været 

større under krisen.  

Endvidere fremgår det, at brugen af udviklingscentre er beskeden, men 

dog væsentligt højere i 2014 end i 2008. Brugen af de ”bløde metoder” som 

coaching og networking er faldet.  

Endelig må der noteres at brugen af IT-baseret læring ikke viser nogen 

klar stigning, selvom dem der svarer, at de benytter metoden ”i nogen grad” er 

steget. Der er dog et fald i den andel af virksomhederne, der slet ikke bruger 

det. Det rejser spørgsmålet, om der stadig mangler erkendelse af de mulighe-

der, der ligger i IT-understøttet læring. 

Hvis virksomheden har en formaliseret personalefunktion og en nedskre-

vet personale-/HR-strategi, bruger den de forskellige metoder i karriereudvik-

ling i langt højere grad, end hvis den ikke har en sådan strategi.  

High-flyer programmer bruges mere i virksomheder, som har hovedkontor 

i Nordamerika end virksomheder, som er hjemmehørende i Danmark.  

Endelig kan man konstatere, at hele spekteret af karrierefremmende aktivi-

teter er mere nedtonet i den offentlige sektor end i den private sektor. Den 

offentlige sektor bruger stimulering af læring i projekter, networking og for-

melle karriereplaner i samme grad som den private sektor. 
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5. Løn og personalegoder 

Resumé  
Anvendelsen af belønningsformer som individuel, gruppe- og organisations-
bonus er ret udbredt, men belønningsformerne stilles især til rådighed for 
chefniveauet, men også for andre personalegrupper. Undersøgelsen tyder 
ikke på, at incitamentsløn har vundet yderligere frem siden 2008.  
 
Overenskomsterne er stadig et vigtigt fundament for grupperne af menige 
medarbejdere, men også for leder- og specialistniveauerne, og standardløn-
former synes igen at have fået stigende betydning. 

 

I et tidligere afsnit fremgik det, at HR-afdelingen har et væsentligt ansvar i 

forbindelse med løn og personalegoder, enten selvstændigt eller (oftere) i et 

samspil med linjeledelsen. I dette afsnit ses der nærmere på organisationernes 

lønformer og personalegoder og udviklingen heri over tid.  

Belønningsformer 

Forekomsten af performancefremmende belønningsformer er kortlagt i de 

organisationer, som har deltaget i undersøgelsen. 58 % benytter forskellige 

former for individuelle bonusordninger, og 53 % har performancerelateret løn. 

48 % udlodder bonus baseret på hele organisationen resultater, og 33 % har 

fleksible personalegoder. Teambaseret bonus findes i 34 % af organisationer-

ne. De mindre hyppigt forekommende incitamentslønformer er især aktieopti-

oner (12 %), medarbejderaktie-programmer (11 %) og overskudsdeling (14 

%). Man må således samlet set konstatere, at det er ret almindeligt med en 

præstationsorienteret lønandel ud over en fast løn. 

Den tidligere Cranet undersøgelse fra 2008 viste en meget dramatisk 

fremgang for alle performancebaserede lønsystemer mellem 2003 og 2008. 

Den nuværende undersøgelse udviser derimod en stabilitet i forekomsten frem 

mod 2014. Fra 2003 til 2008 og videre fra 2008 til 2014 er der kun sket små 

forskydninger, hvis man holder de enkelte belønningsformer op mod hinan-

den. Det kan tyde på, at lønformer er noget, som ikke er genstand for hyppige 

ændringer i organisationerne.  

Figur 5.1 viser, at belønninger mest bruges over for chefgruppen. Jo læn-

gere man kommer ned i hierarkiet, desto mindre benyttes sådanne incita-

mentslønformer. Det er især cheferne, som tilbydes aktieoptioner, og de er 
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også i højere grad end end andre medarbejdergrupper modtagere af individu-

elle bonusformer og resultatløn. Der er ingen belønningsformer, som entydigt 

og udelukkende er henvendt til de menige medarbejdere, men det ses, at grup-

pebonus, fleksible personalegoder og overskudsdeling er de mest ”demokrati-

ske” og bredt anvendte former for belønning for flere personalegrupper.  

Der er i materialet en meget stærk tendens til, at især lønpakkerne for le-

derne består af flere forskellige elementer samtidig. Men der er også tendens 

til, at hvis organisationen bruger aktieprogrammer og bonus baseret på organi-

sationens performance, så er det noget, som stilles til rådighed for flere eller 

alle medarbejdergrupper. 

Figur 5.1 Typer af belønninger fordelt på medarbejdergrupper (%) 2014 

 

Flere af belønningsformerne forekommer slet ikke i den offentlige sektor, 

herunder i sagens natur aktierelaterede ordninger og overskudsdeling. Fleksib-

le medarbejdergoder og bonusordninger anvendes dog, men i et meget mere 

beskedent omfang end i den private sektor. Det er mest, men ikke udelukken-

de, lederniveauet i det offentlige, som er omfattet af disse belønningssystemer. 

Som hovedregel benyttes belønningsformerne mest i virksomheder, som 

sammenlignet med andre i tilsvarende branche oplever gode økonomiske 

resultater. Det kan være et udtryk for, at de ansatte således anerkendes for en 

god indsats, men også at de stimuleres til en bredspektret indsats. I hvert fald 

er der også en sammenhæng mellem brugen af incitamenterne og gode resul-

0 20 40 60

Medarbejderaktier

Overskudsdeling

Aktieoptioner

Fleksible…

Individuel…

Individuel bonus

Gruppebonus

Organisationsbonus

Manuelle arbejdere

Kontormedarbejdere

Fagprofessionelle

Ledere



 ___________________________________________________________________ Cranet 2014 

Side 51 

 

tater mht. innovation, kvalitet og produktivitet. De individuelle bonusordnin-

ger har i mindre grad sammenhæng med organisationernes performance end 

gruppebonus eller organisationsbaseret bonus. De fleksible personalegoder er 

i mindst udstrækning koblet til de økonomiskes resultater. Virksomhedens 

størrelse har ingen systematisk betydning for, hvilke belønningsformer der 

vælges.  

Andre personalegoder 

Et højt skattetryk har sat fokus på andre personalegoder, som ligger ud over 

de lovbestemte, og som kan være med til at fremme trivsel og fastholdelse. 

Undersøgelsen kortlægger forekomsten af sådanne andre goder. 

Tabel 5.1 Tilbyder virksomheden nogle af følgende personalegoder ud over de 
lovbestemte? (Flere svarmuligheder) (%) 

 2008 2014 

Børnepasning (m/u tilskud) 3 2 

Økonomisk tilskud i forbindelse med børn 2 0 

Orlovsordninger 63 55 

Barselsorlov, kvinder 75 71 

Barselsorlov, mænd 71 68 

Omsorgsdage 62 59 

Pensionsordninger 83 79 

Uddannelsesorlov 52 49 

Individuelle sundhedsordninger 69 57 

Flex-benefits (sammensat efter eget valg) - 15 

 
Ikke overraskende er der et samspil mellem de ordninger, som virksomhe-

derne tilbyder, og den offentlige service i landet. Særlige tilbud i forbindelse 

med børnepasning forekommer således stort set ikke i Danmark. Også uddan-

nelsesorlov forekommer i ret moderat grad sammenlignet med en del af de 

øvrige ordninger, hvilket kan være et udtryk for gode offentlige muligheder 

for efteruddannelse og støtte i denne forbindelse. Men det er almindeligt, at 

der er gunstige barselsordninger, formentlig i form af en mindre lønnedgang 

end det, som tilsikres gennem overenskomster og aftaler. Man ser også i vidt 

omfang, at der er aftaler om indbetaling til pensionsordninger, ekstra sygefor-

sikringer o.l. 

Der er ikke i denne undersøgelse spurgt ind til, om disse personalegoder 

gælder alle – eller kun udvalgte – medarbejdergrupper.  
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Der kan ikke observeres større udsving i udviklingen fra 2008 til 2014 i 

”personalegoder udover de lovbestemte”. Der er dog et lille dyk i forekomsten 

af ordninger af denne karakter, og det kan være et udtryk for en krisetendens, 

hvor virksomhederne i stigende grad har fået fokus på omkostningerne. Sam-

menholdes resultaterne fra 2014 med virksomhedernes performance, er det 

især private virksomheder med god indtjening, som lancerer potentielt om-

kostningstunge personalegoder som orlovsordninger mv. Omvendt er pensi-

onsordninger noget, som lidt oftere bruges af økonomisk udfordrede virksom-

heder, hvilket kan tyde på, at sådanne ordninger kan bruges til aftrædelse 

snarere end som personalegode.  

Alle organisationer er som bekendt spurgt om, hvor godt de performer i 

forhold til deres branche. Når man sammenholder disse resultater med deres 

vurderinger, er der ikke nogen klare sammenhænge med personalegoderne.   

Både offentlige og private virksomheder bruger disse ordninger, men de 

private benytter flere forskellige former for personalegoder end de offentlige. 

De offentlige virksomheder tilbyder dog omsorgsdage og orlovsordninger i 

højere grad end private virksomheder.  De øvrige goder ligger under gennem-

snittet, og især ser man sjældnere i offentlige virksomheder tilbud om ekstra 

pension eller sundhedsordninger.  

Fastlæggelsen af lønniveauet  

Siden 1992 har Cranet undersøgelserne kortlagt fastlæggelsen af lønniveauet, 

herunder betydningen af generelle overenskomster ift.  virksomhedspecifik 

løndannelse, enten kollektivt eller på individuelt plan. Denne kortlægning er 

delt op på forskellige medarbejdergrupper, idet der er tradition for, at løndan-

nelsen er forskellig på ledelses- og medarbejderniveau.  

Tabel 5.2 viser ikke overraskende, at de nationale overenskomster igen-

nem årene har betydet mest for gruppen af faglærte og ufaglærte arbejdere, 

mens der for ledere i højere grad finder en individuel lønfastsættelse sted. I de 

senere årtier er der sket en decentralisering af løndannelsen i samfundet bl.a. 

med indførelse af ”ny løn” i den offentlige sektor, som gav lokale enheder 

større muligheder for at disponere lønmidlerne og belønne gode indsatser. 

Dette har da også afspejlet sig i de tidligere Cranet undersøgelser, hvor der 

frem til og med 2008-undersøgelsen er sket en tydelig individualisering. Det 

fremgår af den nye undersøgelse fra 2014, at den individuelle lønforhandling 

stadig (ligesom i 2008) spiller en dominerende rolle, og dette gælder for alle 

personalegrupper. Klarest ses det dog for chefer, specialister og kontorfunkti-
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onærer. Den individualisering, som kom i kølvandet på gunstigere økonomi 

og reduceret arbejdsløshed, er således ikke stoppet.  

Fra 2014 er der imidlertid opstået tegn på en meget interessant ændring, 

nemlig at løndannelsen er rullet lidt tilbage igen fra individuelle forhandlinger 

til mere stramme og standardiserede løndannelsesformer, herunder overens-

komstforhandlet løn og løn dikteret ovenfra i moderselskabet. Det gælder især 

under chefniveauet. Dette kan være et resultat af den økonomiske krise, men 

kan også skyldes den brede debat om økonomiske og imagemæssigt negative 

sideeffekter ved individuelle og især generøse lønpakker.  

Tabel 5.2 På hvilket niveau bliver de lønmæssige rammer fastlagt (%) (flere 
svarmuligheder) 

Ledere 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Nationale eller branchemæssige over-
enskomstforhandlinger 

42 
 

32 37 32 37 31 

Regionale overenskomstforhandlinger 15 5 9 5 6 3 

Moderselskab/kommune/ministerium 37 27 30 32 28 23 

Enhed/afdeling/forvaltning 26 16 16 9 7 6 

Individuelt niveau 78 77 69 61 47 55 

 

Fagprofessionelle 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Nationale eller branchemæssige over-
enskomstforhandlinger 

52 43 41 39 44 41 

Regionale overenskomstforhandlinger 15 10 11 8 7 7 

Moderselskab/kommune/ministerium 22 23 21 22 19 16 

Enhed/afdeling/forvaltning 24 25 22 18 13 14 

Individuelt niveau 54 67 58 50 32 41 

 

Kontormedarbejdere 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Nationale eller branchemæssige over-
enskomstforhandlinger 

53 44 46 41 50 46 

Regionale overenskomstforhandlinger 14 10 14 10 7 6 

Moderselskab/kommune/ministerium 20 21 19 22 18 14 

Enhed/afdeling/forvaltning 23 25 22 20 14 14 

Individuelt niveau 49 68 56 45 30 35 
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Manuelle arbejdere 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Nationale eller branchemæssige over-
enskomstforhandlinger 

67 55 61 57 57 56 

Regionale overenskomstforhandlinger 18 21 25 17 8 17 

Moderselskab/kommune/ministerium 12 14 16 16 18 12 

Enhed/afdeling/forvaltning 14 21 20 14 14 7 

Individuelt niveau 25 32 32 16 9 9 

 
På den måde bliver det klart, at overenskomsterne stadig udgør et vigtigt 

fundament for løndannelsen for alle grupper under chefniveau, men betydnin-

gen af overenskomsterne var stagnerende frem til og med 2008. Det ser her-

med ud til, at overenskomsterne i de seneste år har genvundet noget af deres 

betydning, som de tidligere har haft som retningsgivere for løndannelsen i 

samfundet. Dette er muligvis en konsekvens af den finansielle krise.  

De nationale overenskomster bruges ikke mindst i den offentlige sektor, 

og det gælder også på leder- og specialist niveauet. Den private sektors ansæt-

telsesforhold reguleres også via de nationale overenskomster, men det er især 

for kontorfunktionærer og for faglærte/ufaglærte.  

Der er ikke markante forskelle, når man ser på virksomhedernes størrelse. 
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6. Kommunikation og faglig organisering 

Resumé:  

Tendensen til, at medarbejdere i alle typer af job informeres om strategi og 

økonomi, fortsætter. Det typiske billede er, at alle medarbejdergrupper in-

formeres på områder som strategi og økonomi. 

  

Tendensen til, at elektronisk kommunikation får en stadig mere dominerende 

rolle, fortsætter. Krisen har skabt et lille ”come-back” til tillidsrepræsentan-

ters og repræsentative organers betydning som kommunikationsorganer.  

 

Den direkte kommunikation mellem topledelse og medarbejdere er intensive-

ret, men kommunikationen gennem nærmest leder er generelt den foretrukne 

kommunikationsform.  

  
Som det blev nævnt i det indledende kapitel, er det en generel opfattelse i 

HRM, at inddragelse af medarbejderne og en løbende dialog med dem fører til 

engagement og commitment over for de mål og den mission, som virksomhe-

den har. 

Hvem modtager information? 

Det fremgår af tabel 6.1, at der i danske virksomheder er en udstrakt åbenhed, 

der inkluderer medarbejdere fra top til bund, også inden for de strategiske og 

økonomiske emner, som det tidligere var utænkelige at dele med ikke-ledere. 

 Tabel 6.1 Hvilke medarbejderkategorier bliver formelt informeret om følgende 
forhold (flere svarmuligheder) (%) 

Virksomhedsstrategi 2014 2008 2003 1999 1995 

Ledere 100 100 95 96 95 

Fagprofessionelle 89 85 72 55 61 

Kontormedarbejdere 84 84 68 49 50 

Manuelle arbejdere 70 63 57 29 34 
 

Økonomiske resultater 2014 2008 2003 1999 1995 

Ledere 99 99 98 97 96 

Fagprofessionelle 82 84 80 72 73 

Kontormedarbejdere 77 83 80 74 69 

Manuelle arbejdere 65 65 68 48 48 
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Organiseringen af 
arbejdet 

2014 2008 2003 1999 

Ledere 99 94 86 83 

Fagprofessionelle 88 81 77 75 

Kontormedarbejdere 83 84 78 77 

Manuelle arbejdere 70 68 72 60 

 

I 2014 viser tallene, at der informeres i samme høje grad i både offentlige 

og private samt mindre og store virksomheder til alle fire medarbejdergrupper. 

Meget naturligt helt i top og manuelle arbejdere lidt mindre end de øvrige 

grupper. Til gengæld er der en lille tendens til, at virksomheder, der liggerover 

gennemsnittet hvad angår servicekvalitet, oftere informerer om alle tre infor-

mationsområder end dem, der ligger på gennemsnittet hvad angår deres ople-

velse af egen servicekvalitet. Denne tendens ses ift. alle tre ikke-ledergrupper, 

mens ledere informeres på samme høje niveau generelt. Omvendt gælder dette 

ikke de virksomheder, der ligger højest i selvopfattelse, hvad angår produkti-

vitet.  

Det er en velkendt tankegang inden for HRM, at netop servicekvalitet og 

HRM hænger sammen (Larsen, 2010). Service afhænger af, at medarbejdere 

har den information, der kræves for at levere ydelsen, men også at medarbej-

derne handler ud fra det engagement, det giver at være indviet i overordnede 

planer og resultater. 

Målrettet overordnet viden er et grundlag for, at medarbejderne kan se det 

formålstjenlige i og føler sig overbeviste om værdien af performanceoriente-

rede belønningssystemer. Man kan da også se, at virksomheder, der tilbyder 

bonus, overskudsdeling, aktieoptioner mv., finder det nødvendigt at sprede 

information om strategi, økonomi og virksomhed til grupper under chefni-

veauet i langt højere grad end virksomheder, som holder sig til standardløn. 

Informationskanaler fra ledelse til medarbejdere 

Virksomhederne benytter en række forskellige kanaler til at kommunikere og 

informere vigtige beslutninger til medarbejderne. Dette er vist i tabel 6.2. 

Tendensen til, at elektronisk kommunikation bliver stadig vigtigere, fortsætter 

fra 2008 til 2014. Men samtidig er den største ændring, at den direkte mundt-

lige kommunikation til de ansatte er øget. 

Undersøgelsen har tilføjet en række kategorier siden 2008, og nogle er 

ændret. Selvom kategorierne for repræsentative organer og tillidsfolk er split-
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tet op i 2014, kan det ses, at virksomhederne tillægger tillidsfolk og samar-

bejdsudvalg større vægt i 2014.  

Nærmeste overordnede er i 2014-undersøgelsen og det at lade lederen 

formidle budskabet ikke overaskende er en af de mest anvendte måder at 

kommunikere vigtige beslutninger til medarbejderne på. 

Tabel 6.2 I hvilket omfang bruger virksomheden følgende metoder til at kom-
munikere vigtige beslutninger til medarbejderne? (%) 

 Stort omfang Meget stort 
omfang 

 2008 2014 2008 2014 

Mundtligt direkte til de ansatte 37 27 26 49 

Gennem nærmeste overordnede - 30 - 54 

Gennem repræsentative organer (for eksem-
pel fagforeninger og samarbejdsudvalg) 

8 - 3 - 

Gennem tillidsfolk - 19 - 10 

Gennem samarbejdsudvalg - 24 - 19 

Skriftligt direkte til de ansatte 38 - 22 - 

Gruppemøder 34 - 18 - 

Gennem regelmæssige medarbejdermøder - 31 - 33 

Teambriefings - 31 - 23 

Elektronisk kommunikation 40 26 40 59 

 

Omfanget af den mundtlige direkte kommunikation er i den private sektor 

lidt større end i den offentlige sektor: 79 % mod 65 % svarer, at direkte kom-

munikation bruges i ”stort” eller ”meget stort” omfang.  

Der er ikke stor forskel i det omfang, hvori henholdsvis private og offent-

lige virksomheder benytter tillidsrepræsentanter til at kommunikere vigtige 

beslutninger. Faktisk viser data, at 78 % af de offentlige virksomheder svarer i 

de tre midter-kategorier 2-4 i spændet fra ”Slet ikke = 1” til ”Meget stort om-

fang = 5”. De private svarer i 11 % af tilfældene i meget stort omfang og i 40 

% slet ikke, mens de tilsvarende tal er 13 % og 10 % for de offentlige virk-

somheder. Det viser, at der er langt mere ensartethed i den måde, hvorpå of-

fentlige virksomheder benytter tillidsrepræsentanter til kommunikation med 

medarbejderne end i den private sektor.  Som allerede nævnt, og det senere 

skal drøftes yderligere, er systemet med tillidsrepræsentanter en kanal, der har 

fået fornyet aktualitet i 2014. På tilsvarende måde benytter langt de fleste 

private virksomheder deres samarbejdsudvalg væsentlig højere grad, end de 
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bruger tillidsrepræsentanterne. 35 % af de private og 58 % af de offentlige 

virksomheder benytter samarbejdsudvalg til at informere medarbejderne om 

vigtige beslutninger i ”stort” eller ”meget stort” omfang.  

Der er ikke nogen signifikant sammenhæng mellem de metoder, der an-

vendes til at kommunikere beslutninger til medarbejderne og virksomheds-

størrelse.  

I 2008 var de repræsentative organers rolle i forbindelse med information 

om centrale beslutninger relativt lille, men i offentlige virksomheder var den 

trods alt større end i private virksomheder. I 2014 er det meget tydeligt, at 

både tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg spiller en større rolle som 

kanal til formidling af information om vigtige beslutninger. 

Kommunikation fra medarbejdere til ledelsen 

To-vejskommunikation er en central del af enhver organisations HRM-

system. Medarbejderne er på den ene side fremskudte lytteposter i især i ser-

vice- og velfærdsorganisationer, idet de har tæt føling med, hvad kunderne 

oplever, når de møder virksomheden. På den anden side er medarbejderne i de 

fleste virksomheder selv en del af produktionsapparatet, og deres velbefin-

dende er afgørende for, om virksomheden kan levere ift. de mål, den har sat 

sig. Medarbejderne leverer input til og deltager i den co-creation (samskabel-

se), der finder sted i samspillet med kunder og andre samarbejdspartnere om 

at udvikle produkter og services. 

Den slags positive effekter forudsætter imidlertid, at medarbejderne har 

gode muligheder for at indgå i dialog med ledelsen, og at denne er lydhør over 

for de signaler, som medarbejderne sender gennem de kommunikationskana-

ler, der findes. Også i 2014 har Cranet undersøgelsen belyst, hvilke kanaler 

medarbejderne benytter i kommunikationen med ledelsen, og det fremgår af 

tabel 6.3.   

Den nærmeste overordnede er fortsat den mest udbredte formidler af – og 

dermed ambassadør for - for de synspunkter og observationer, som medarbej-

dere ønsker at dele med ledelsen. Det er kendetegnende, at der en signifikant 

sammenhæng mellem elektronisk kommunikation og kommunikation direkte 

til topledelsen og gennem nærmeste leder. Det viser, at mere elektronisk 

kommunikation også opfattes som mere ”direkte” kommunikation med ledel-

sen. Dette ville nok ikke være tilfældet få år tilbage. 
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Tabel 6.3 I hvilket omfang bruger medarbejderne følgende metoder til at kommuni-
kere synspunkter til ledelsen? (%) 

 Stort omfang Meget stort om-
fang 

 2008 2014 2008 2014 

Direkte til topledelsen 17 26 5 12 

Gennem den nærmeste overordnede 45 40 16 34 

Gennem tillidsrepræsentanterne 20 30 6 12 

Gennem samarbejdsudvalg 22 30 4 10 

Gennem regelmæssige  
medarbejdermøder 

25 29 5 17 

Teambriefings 27 25 5 13 

Forslagskasser  2 6 1 4 

Holdningsundersøgelser 20 28 8 15 

Elektronisk kommunikation 21 19 6 21 

Man ser også, at de faglige organisationer spiller en beskeden rolle som 

budbringere for medarbejdernes synspunkter, omend der er tale om en vis 

stigning ift. 2008. Også de formelle samarbejdsorganisationers rolle er stadig 

moderat, men selv om disse også anvendes mere end i 2008. Dette er måske et 

af de klare tegn på, hvordan krisen har påvirket HRM i perioden siden 2008. 

Når hjulene snurrer, og alting er i vækst, er medarbejderne behersket interes-

seret i tillidsrepræsentanter og repræsentative organer. Omvendt viser disse i 

flere medarbejderes øjne deres berettigelse, når der er alvorlige beslutninger, 

der skal træffes sammen med ledelsen, fordi virksomheden rammes af krisen. 

Hvem skal man fx forhandle en smertefuld kollektiv lønnedgang med, som vi 

har set det flere steder, hvis der ikke er en effektiv og legitim repræsentation 

af medarbejdernes interesser?  

Tallene viser dog en stor forskel mellem den private og offentlige sektor. 

Hele 35 % procent af virksomhederne i den private sektor svarer ”slet ikke” til 

spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderne kommunikerer gennem tillidsrepræ-

sentanter, mens det blot er 5 % i den offentlige sektor. Tilsvarende svarer 53 

% af virksomhederne i den offentlige sektor, at de gør det i ”stort” eller ”me-

get stort” omfang, mod kun 29 % i den private sektor.  
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Som reference er det interessant, selvom det ikke er direkte sammenligne-

ligt, at 35 % af respondenterne medgiver, at de faglige organisationer generelt 

set har indflydelse på organisationen i stort eller meget stort omfang. 71 % 

vurderer, at over 50 % af virksomhedens medarbejdere er organiseret i en 

faglig organisation. 86 % er dækket af en overenskomst og anerkender fagfor-

eningerne som forhandlingspartner. 83 % af virksomhederne har et samar-

bejdsudvalg.  

Man kan konkludere, at den danske model med et arbejdsmarked, der bli-

ver kollektivt reguleret af arbejdsmarkedets parter, langt fra er passé i 2014. I 

HRM-litteraturen, der er meget præget af en nordamerikansk kontekst, for-

svinder de faglige organisationer ofte helt i baggrunden. Som det fremgik af 

kapitel 2, tabel 2.2, er en af HRM mest markante selvstændige ansvarsområ-

der netop forhandlinger med de faglige organisationer. 

Det er et markant resultat, at holdningsundersøgelser og elektronisk kom-

munikation vokser i udbredelse som kommunikationskanal fra medarbejdere 

til ledelse, mens den direkte kommunikation fra medarbejderne gennem nær-

meste leder til topledelse ifølge respondenterne også er øget. Således er det 38 

% i 2014, mod 22 % i 2008, som enten i stort eller meget stort omfang kom-

munikerer direkte til topledelsen. Hovedindtrykket er således, at der kommu-

nikeres på mange kanaler, og at skiftende forhold kan forskyde vigtigheden af 

den enkelte kanal, uden at de øvrige mister betydning. 

Næsten en dobbelt så stor andel af de private virksomheder (41 % mod 20 

% af de offentlige virksomheder) svarer, at medarbejderne benytter sig af at 

kommunikere direkte med topledelsen i et ”stort” eller ”meget stort” omfang. 

De offentlige virksomheder er i gennemsnit lidt større end de private, hvilket 

påvirker dette resultat, da afstanden til ”toppen” typisk følger størrelsen. 

Kommunikation gennem nærmeste overordnede er derimod på samme niveau 

i hhv. offentlige og private virksomheder. 
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7. Undersøgelsesmetoden og datagrundlag 

Den danske Cranet undersøgelse er led i et internationalt HR-

forskningsprojekt i 40 lande. Den metodiske grundtanke for det samlede pro-

jekt er, at undersøgelsen gennemføres med ens fokus og rammesætning i alle 

lande, hvilket giver enestående muligheder for dels at sammenligne på tværs 

af landegrænser, dels for at analysere udviklingen i HR over en længere år-

række. Hensigten er at give virksomheder og organisationer adgang til opdate-

ret viden og erfaringer fra HR-professionelle verden over, samt muligheden 

for at deltage i og påvirke den fremtidige HR-debat og -udvikling.  

De nationale undersøgelsers kvalitet og sammenlignelighed afhænger i høj 

grad af, at så mange som muligt bidrager med erfaringer og indsigt, og at 

udvælgelsen og håndteringen af respondenter er i tråd med projektets interna-

tionale krav til repræsentativitet, validitet og spørgeskemaadministration. Den 

måde, hvorpå den danske undersøgelse honorerer disse krav og hensyn gen-

nem metodiske valg og prioriteringer, er derfor afgørende for, hvordan under-

søgelsens resultater og analyser bør anskues. 

Cranet undersøgelsen Danmark 2014 

Denne undersøgelse er en videreførelse af tidligere undersøgelser i Danmark i 

1991, 1992, 1995, 2003 og 2008. I Danmark administreres Cranet 2014-

undersøgelsen af Copenhagen Business School.  

Det er kendetegnende for projektets undersøgelsespraksis, at de metodiske 

rammer og anvisninger er standardiseret i en vis udstrækning på tværs af de 

40 deltagerlande og tidligere undersøgelsesrunder for at sikre, at data er inter-

nationalt og historisk komparative. Konkret betyder dette, at den danske un-

dersøgelse følger en spørgeskemamodel, hvor skemaet er identisk for alle 

undersøgelseslande trods oversættelsesvariationer og -barrierer. Samtidig har 

det dog været nødvendigt at anerkende, at virksomheders og HR’s virkelighed 

forandres løbende. Dette har afstedkommet større og mindre justeringer over 

årene, således at skemaet formår at inkorporere nye tendenser samtidig med, 

at muligheden for at vurdere udviklingen over tid fastholdes. Disse justeringer 

til trods er der seks hovedområder, der igennem tiden har udgjort kernen i 

Cranet undersøgelsen: 

 

 



HRM i Danmark efter krisen_______________________________________________________ 

 

Side 62 

 

 HR-funktionens struktur 

 Praksis ved til- og afgang af personale 

 Medarbejderudvikling 

 Løn og personalegoder 

 Medarbejderforhold og kommunikation 

 Generelle oplysninger om organisationen. 

 

Disse hovedområder dækker en række centrale forhold for måden at vare-

tage HRM på i private og offentlige organisationer. Spørgsmålene i undersø-

gelsen er konstrueret med henblik på at nuancere og belyse mange facetter 

ved hver enkelt HR-dimension, hvilket gør det muligt for undersøgelsen at 

rumme og forblive relevant på tværs af kulturelle og strukturelle forskelle i 

deltagerlandene. Det betyder dog samtidig, at nogle spørgsmål kan forekom-

me mindre relevante for danske virksomheder, og respondenter kan opleve at 

visse kategorier ikke altid modsvarer en dansk virkelighed. 

I Cranet 2014 er hovedområderne suppleret med et særligt fokus på pro-

fessionaliseringstendenser og den udstrækning, i hvilken strategisk HRM 

vinder indpas i Danmark. Disse områder opfattes som særligt interessante i en 

dansk kontekst efter krisen, og de giver samtidig mulighed for at undersøge 

samspillet mellem disse fokusområder og undersøgelsens hovedområder. 

Undersøgelsesdesign og repræsentativitet 

Et af de primære kvalitetskriterier ved administrationen af denne type af spør-

geskemaundersøgelser er udvælgelsen af en repræsentativ sample. Undersø-

gelsens målgruppe er den øverste HR-ansvarlige i både private og offentlige 

danske virksomheder med over 100 ansatte. Årsagen til, at virksomheder med 

færre ansatte ikke indgår i undersøgelsen er, at mindre virksomheder generelt 

ikke kan forventes at have en selvstændig HR-funktion. 

Med henblik på at generere et repræsentativ sample er første skridt at be-

slutte, om spørgeskemaet skal distribueres til alle virksomheder inden for 

sample-kriterierne, eller om der skal udvælges en stratificeret sample på bag-

grund af den samlede population. Beslutningen afhænger af størrelsen af det 

pågældende lands virksomhedspopulation. Den relativt begrænsede populati-

on i Danmark gør det relevant at basere undersøgelsen på alle virksomheder 

med over 100 ansatte. Heri ligger den første metodiske udfordring for under-

søgelsen, da der ikke er en tilgængelig, opdateret database, der dels rummer 

navne og kontaktoplysninger på alle danske virksomheder, dels tillader en 
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sortering på de relevante kriterier, herunder antal ansatte og virksomhedstype. 

Af denne grund har det været nødvendigt at triangulere flere relevante databa-

ser for at opbygge en fyldestgørende database over danske private virksomhe-

der og offentlige institutioner med over 100 ansatte. Forskningsteamet har 

tillige benyttet en række metoder til at validere virksomhederne og indsamle 

opdaterede kontaktoplysninger på den øverste HR-ansvarlige. 

Undersøgelsens sample tager udgangspunkt i Navne & Numre Erhverv da-

tabasen (NNE), der har en oversigt over nøgletal, firmastruktur, branche, 

ejerforhold o.l. for alle offentlige institutioner og momsregistrerede virksom-

heder i Danmark. Databasen rummer oplysninger på ca. 2.200 unikke hoved-

selskaber og institutioner i normal drift med over 100 ansatte, hvilket efter 

første sortering blev reduceret til ca. 2.160 virksomheder. Repræsentativiteten 

af denne opgørelse kan dog ikke estimeres ud fra denne kilde alene, og opgø-

relsen blev derfor efterfølgende sammenlignet med lignende træk fra Experian 

databasen, CVR samt medlemslisterne for CBS Executive, NOCA og Dansk 

HR. Disse sammenligninger bekræftede store dele af den samlede virksom-

hedsopgørelse, men medførte også både frasorteringer og tilføjelser i forhold 

til det oprindelige udtræk fra NNE. Disse krydstjek førte til en samlet virk-

somhedsdatabase på 2.118 unikke virksomheder, hvilket er et fornuftigt esti-

mat, når der sammenlignes med den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik 

på det samlede antal af unikke erhvervsvirksomheder med over 100 medar-

bejdere (1.938 erhvervsvirksomheder i 2012)
3
. 

Udsendelsen af skemaet 

Undersøgelsen er baseret på distribution af spørgeskemaet til alle relevante 

virksomheder. Dette kan lyde simpelt, men udsendelsen giver anledning til to 

centrale metodiske overvejelser. For det første kan spørgeskemaet distribueres 

på flere måder, herunder pr. brev, pr. mail eller gennem personligt interview. 

Tidligere udgaver af Cranet undersøgelsen har primært anvendt udsendelse pr. 

brev både i Danmark og i de øvrige deltagerlande (i 2008 blev der dog sendt 

e-mail til en gruppe og brev til de resterende). Cranet 2014 repræsenterer et 

forsøg på at bryde med dette og i stedet anvende udsendelse pr. mail.  

Tidligere har der været en opfattelse af, at udsendelse pr. mail er behæftet 

med en række risikofaktorer, herunder tendensen til at se postomdelte hen-

                                                           
3 http://www.statistikbanken.dk/, Generel firmastatistik efter branche (DB07 21-grp), firma 

og tid. 

http://www.statistikbanken.dk/
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vendelser som mere seriøse, og den relaterede risiko for at elektroniske spør-

geskemaer drukner i mængden. Efterhånden som anvendelsen af web-baseret 

dataindsamling og kommunikation stiger, er der dog i højere grad grund til at 

forvente, at fordelene ved elektronisk udsendelse mht. omkostninger og antal-

let af virksomheder, der let kan kontaktes, vil overstige de nævnte risikofakto-

rer (Cook, 2000: 822). Det forventes dog, at dette skifte vil afstedkomme en 

lavere svarprocent i denne fase, da der vil være en overgangsperiode for de 

HR-ansvarlige, inden den generelt lavere svarprocent kan løftes til niveauet 

for postomdelte spørgeskemaer (Sheehan and McMillan, 1999: 48). Desuden 

er der sket en udvikling igennem de seneste årtier i retning af generelt lavere 

svarprocenter i surveys og en relativt lav svarprocent for topledere og ledere 

(Anseel, Lievens, Schollaert & Choragwicka, 2010; Krosnick, 1999). Disse 

udviklingstendenser bekræftes af de historiske data for Cranet, hvor mængden 

af besvarende virksomheder er faldet stødt siden 1995 (stagnerende fra 1999 

til 2003).  

De nævnte databaser har ydermere ikke kontaktinformationer på HR-

ansvarlige. Derfor har det været nødvendigt at gennemgå hjemmesider. for 

alle virksomheder i populationen for at finde relevante kontaktoplysninger, 

enten en mail-adresse, der er direkte brugbar for udsendelsen, eller et telefon-

nummer til kontakt af virksomheden med henblik på udlevering af en relevant 

mail-adresse. Dataindsamlingen er gennemført i samarbejde med Dansk HR, 

Foreningen Offentlige HR-Chefer (OHRC) og Network of Corporate Acade-

mies (NOCA), som alle har varetaget udsendelse til delmængder af populatio-

nen (467 virksomheder i alt). De resterende virksomheder blev kontaktet 

gennem analysefirmaet Enalyzer A/S, der også har varetaget den tekniske del 

af spørgeskemaadministrationen og dataindsamlingen. Alle repondenter i 

undersøgelsen modtog pr. mail en invitation til deltagelse og et link til en 

online-version af spørgeskemaet. 

Besvarelsesstatistik og datakvalitet 

Af de 2.118 virksomheder var antallet af returnerede henvendelser 51. Heraf 

var 20 aktive tilkendegivelser af, at virksomheden ikke ønskede at deltage. 

Den relevante population er derfor nedbragt til 2.065 potentielle respondenter. 

Efter endt dataindsamling måtte en række besvarelser sorteres fra, enten pga. 

fejl i oplysninger eller for få besvarede spørgsmål. På baggrund af denne 

sortering er det endelige antal respondenter 238, hvoraf 73 % (173) er gen-

nemført fuldstændigt. Den samlede svar-procent for Cranet 2014 er således 
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11,5 %. Hvis dette sammenlignes med undersøgelsen i 2008, er det tydeligt, at 

der er sket ændringer i forhold til både population og respondenter.  

I 2008 var den samlede virksomhedspopulation på 5.158 potentielle re-

spondenter, hvilket dog skyldtes en fejl i de oprindelige databasetræk. Antallet 

af respondenter var 459, hvoraf 326 var gennemført helt. Den samlede svar-

procent i 2008 er svær at beregne nøjagtigt, grundet fejlen i opbygningen af 

population og efterfølgende sampling. Med en populationsmængde på 5.158 

er svarprocenten dog 8,9 %. Til sammenligning er svarprocenten i 2014 høje-

re, til trods for et lavere antal besvarelser. Dette hænger sammen med en redu-

ceret populationsmængde, der giver undersøgelsen et bedre, validitetsmæssigt 

udgangspunkt for analyserne. Selvom der ikke er grundlag for endeligt at 

konkludere, at den reelle svarprocent er steget (eller faldet) siden 2008, er det 

væsentligt at anerkende værdien ved et styrket, analytisk udgangspunkt.   

Den lave svarprocent stemmer overens med forventningerne til, hvilke 

konsekvenser skiftet til udelukkende elektronisk udsendelse kunne få. Desu-

den er udviklingen i overensstemmelse med den overordnede tendens mod 

lavere besvarelser blandt virksomheder generelt og ledere især. Dog er det 

relevant at bemærke, at den danske svarprocent er væsentligt højere end for 

mange andre deltagerlande i Cranet undersøgelsen.  

Selvom besvarelsesprocenten er lav (potentielt faldende), er det nødven-

digt at pointere den langsigtede, positive konsekvens ved skiftet til elektronisk 

udsendelse og administration. Arbejdet med etablering af en database med 

hovedvirksomheder med over 100 ansatte har således resulteret i opbygningen 

af en mere repræsentativ og præcis kortlægning af den relevante population i 

Danmark, end tilfældet har været i tidligere års undersøgelser.  

Datamaterialet er behandlet med statistikprogrammet SPSS. Størstedelen 

af materialet egner sig primært til simple frekvensanalyser, mens andre dele 

har givet mulighed for krydstabuleringer og korrelationsanalyser. I bogens 

kapitler er muligheden for krydstabuleringer og korrelationer anvendt flere 

steder, hvor det er analytisk relevant at inddrage disse i en mere detaljeret 

bearbejdning og diskussion af data. Datamaterialets størrelse begrænser dog i 

nogen udstrækning detaljeringsgraden i disse analyser. I bogens tabel-anneks 

findes et systematisk overblik over undersøgelsens resultater, og der er anført 

simple datatabeller for alle anvendte spørgsmål i spørgeskemaet. Data for 

2014 er her sammenlignet med historiske data fra tidligere Cranet undersøgel-

ser på de områder, hvor der tidligere er stillet enslydende spørgsmål. 



HRM i Danmark efter krisen_______________________________________________________ 

 

Side 66 

 

Profil af respondenter og virksomheder 

Da undersøgelsens respondenter kun udgør en delmængde af den samlede 

population, vil kvaliteten og fortolkningen af resultaterne naturligvis afhænge 

af, hvor repræsentativ denne delmængde er for alle danske virksomheder med 

flere end 100 ansatte. Den primære udfordring for repræsentativiteten er non-

response bias, hvilket opstår, når gruppen af respondenter varierer på centrale 

karakteristika i forhold til den samlede population og/eller i forhold til tidlige-

re undersøgelser. I disse tilfælde vil der være en forventning om, at respon-

denterne svarer systematisk anderledes end de respondenter, der undlader at 

svare, hvorfor det samlede materiale ikke er repræsentativt (Barnette, 1950). 

 

Spørgeskemaet indsamler oplysninger om respondentvirksomheders ka-

rakteristika, herunder antal ansatte, sektortilknytning, ejerforhold og geogra-

fisk spredning. I forhold til den samlede population har respondentvirksomhe-

derne en særlig fordeling på ansatte, hvilket fremgår af figur 7.1. Det er såle-

des tydeligt, at andelen af virksomheder med 100-199 ansatte er underrepræ-

senteret i gruppen af respondenter, hvorimod større virksomheder i højere 

grad har besluttet at besvare undersøgelsen. Der er således en overrepræsenta-

tion af virksomheder med 500-999 ansatte og virksomheder med flere end 

2.000 ansatte. En sådan fordeling er dog ikke usædvanlig, idet større virksom-

heder må forventes bedre at kunne afse tid til denne type undersøgelser. 

Figur 7.1 – Antal ansatte i population og respondentgruppe (%) 
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Sammenlignet med respondentvirksomhedernes størrelse i de tidligere un-

dersøgelser, viser figur 7.2, at der ikke er sket væsentlige forandringer i sam-

mensætningen i 2014. Dog er andelen af virksomheder med 100-199 ansatte 

repræsenteret i lidt højere grad end tidligere, særligt sammenlignet med 2008, 

mens andelen af virksomheder med 200-499 og 1.000-1.999 ansatte på tilsva-

rende vis er faldet relativt.  Dette giver dog ikke anledning til bekymring i 

forhold til repræsentativitet, særligt ikke sammenlignet med den samlede 

population, og billedet stemmer overens med forventningen om downsizing i 

kølvandet på den økonomiske krise. 

Figur 7.2 - Hvor mange er ca. ansat i virksomheden (%) 

 

Tabel 7.1 sammenligner respondenternes geografiske placering, afsæt-

ningsmarked samt sektor- og ejerforhold med tilsvarende data for undersøgel-

sen i 2008. Hvad angår sektorforhold, er det tydeligt, at en højere andel af 

virksomheder i grænsefeltet mellem offentlig og privat, koblet med inklusio-

nen af NPO-virksomheder (kategorien: ”både offentlig og privat”), har ført til 

et relativt fald i andelen af private virksomheder. Der er dog ikke grund til at 

se dette som en væsentlig forskydning, da de blandede virksomheder og 

NPO’er i en vis udstrækning repræsenterer denne ”manglende” andel af priva-

te virksomheder.  

Dog skal det bemærkes, at andelen af børsnoterede virksomheder er faldet 

tilsvarende i forhold til 2008. På samme måde er der blandt de offentlige virk-

somheder sket en forskydning mod en større andel af regionale virksomheder, 

med et tilsvarende fald i lokale virksomheder. Ser man mere generelt på den 

geografiske tendens, er der fortsat en relativt lav andel af danske virksomhe-
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der med hovedsæde uden for EU, og fordelingen er i høj grad lig med 2008. 

Endelig kan det ses, at andelen af familieejede og -drevne virksomheder er 

stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse. 

Tabel 7.1 Baggrundsdata om virksomhederne 

Sektorforhold (%) 2014 2008 
I den private sektor 59 77 

I den offentlige sektor 23 18 
Blandet (offentlig og privat 
sektor) 

13 3 

Not for profit 6 - 

Andet - 2 
 
Hvis privat, da børsnoteret? (%) 2014 2008 
Ja 20 37 

Nej 80 63 
 
Hvis offentlig, da national, regio-
nal eller lokal? (%) 2014 2008 
National 38 40 

Regional 25 8 

Lokal 38 52 
 
Placering af hovedkontor (%) 2014 2008 
EU 92 89 

Europa (uden for EU) 4 4 

Nordamerika 3 6 

Sydøstasien 1 1 

Afrika 0 0 

Andet 1 0 
 
Afsætningsmarkedet (%) 2014 2008 
Lokalt 13 10 

Regionalt 16 11 

Nationalt 34 33 

Europæisk 8 13 

Globalt 30 34 
 
Ejet og drevet hovedsageligt af én 
familie? (%) 2014 2008 
Ja 21 24 

Nej 79 75 
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Blandt svarpersonerne i undersøgelsen arbejder 84 % i virksomhedens 

HR-afdeling, og 83 % angiver, at de er den mest erfarne HR-manager i orga-

nisationen. Den andel af respondenterne, der ikke arbejder i HR-afdelingen, er 

som oftest administrerende direktører el.lign., som især i mindre virksomhe-

der har det daglige personaleansvar. Respondenterne har en høj anciennitet, 

idet 82 % har arbejdet i HR i mere end 5 år, sammenlignet med 73 % for 

2008. Selvom det ikke kan konkluderes, at respondenterne har arbejdet i 

samme HR-afdeling i mere end 5 år, er dette dog en indikation af, at flere 

forbliver i HR-faget i længere tid og ikke blot betragter det som et skridt på 

vejen mod andre udfordringer. Dette understøttes yderligere af, at 59 % har 

arbejdet i deres nuværende virksomhed i mere end 5 år.  

Der tegner sig et billede af, at færre respondenter har en akademisk ud-

dannelse (66 % i 2014 mod 73 % i 2008). Dog er den relative fordeling på 

akademisk uddannelse stort set uændret, idet det fortsat er uddannelser inden 

for økonomi, jura og sprog, der kendetegner respondenterne. For 75 % af 

virksomhederne gives der udtryk for, at halvdelen eller flere af virksomhedens 

HR-medarbejdere har en HR-relevant/-specifik akademisk uddannelse, og det 

lille fald i akademisk uddannede respondenter kan derfor ikke kobles til en 

generel af-akademisering af HR; tværtimod. 
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8. Konklusion: Perspektiver for HRM i DK  

Hvordan er dansk HRM’s helbred?  

Cranet 2014 bekræfter, at HRM er etableret som et robust element i de fleste 

danske virksomheders ledelse. Krisen har ikke medført en reduktion i satsnin-

gen på HRM, hvis vi ser bredt udover danske virksomheder i såvel den offent-

lige og private sektor. Det gælder adgang til og medlemskab af topledelsen. 

Det gælder også antallet af HR-specialister, og det gælder den flittige anven-

delse af en række centrale HRM-værktøj til rekruttering, udvælgelse, persona-

lebedømmelse og uddannelse/udvikling for at nævne nogle få eksempler.  

HRM-aktiviteter har en sårbarhed i krisesituationer, fordi de økonomiske 

resultater af de løbende HRM-aktiviteter er svære at dokumentere, og nye 

HRM-satsninger har samtidig ofte meget langsigtede effekter, som man ikke 

kan se på kort sigt på bundlinjen. Hvad er fx effekten af at investere i at op-

gradere lederudviklingsaktiviteter i en virksomhed, år 1, år 2 osv.? Det kræver 

en grundlæggende tro på og erfaring for, at HRM-aktiviteter bidrager til den 

organisatoriske målopfyldelse. Det er i høj grad et udtryk for ’tro’, da en stor 

andel af virksomhederne stadig ikke systematisk evaluerer HR-funktionens 

aktiviteter. En femtedel er slet ikke klar over, hvor mange penge de anvender 

på uddannelse. Men bortset fra dét, har dansk HRM således opbygget en høj 

grad af stamina og kan bestemt ikke siges at være et ”konjunkturbarometer”, 

der skrues op og ned for i højere grad end andre aktiviteter i virksomhederne 

(Krogager & Schmidt, 2003). 

Hvad har krisen betydet? 

En af konklusionerne af Cranet undersøgelsen er, at HRM generelt har holdt 

sig nogenlunde intakt igennem krisen og vist sit værd i en virkelighed, hvor 

der ikke alle steder har været overskud af ressourcer til at udvikle nyt eller 

tænke meget langsigtet. Alligevel er der karakteristika ved den aktuelle HRM-

praksis, der kan tolkes som reaktioner på krisen. De faglige organisationer og 

de repræsentative organer som kommunikationsorganer har større vægt i kri-

setider, hvor der er utryghed blandt medarbejderne, og hvor vanskelige be-

slutninger skal træffes. I det hele taget er der ikke noget, der tyder på, at ”den 

danske model” får mindre betydning som kontekst for HRM. I rekruttering 

har der været en markant bevægelse væk fra brug af stillingsannoncer i aviser 

for flere medarbejdergrupper, som til dels kan ses som en spareøvelse, men 
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denne udvikling kan både have økonomiske årsager og være en effekt af en 

generel teknologisk omstilling. Hvad outsourcing af rekruttering og udvælgel-

se angår, ser det ud til, at væsentligt færre outsourcer disse HRM-aktiviteter i 

2014, hvilket kan ses som en måde at spare ressourcer på, men også kan være 

en effekt af en professionalisering og en indførelse af velfungerende standar-

der og metoder. Personalebedømmelse har oftere været benyttet til ”persona-

leplanlægning” end til udvikling, hvilket signalerer en periode med mindre 

vækst og større omkostningsfokus. Men mens det ser ud til, at HR-

funktionernes aktiviteter er ændret og udviklet på nogle området, er der som 

sagt ikke noget, der tyder på en samlet reduktion eller marginalisering af HR-

funktioner eller HRM-praksis, snarere tværtimod. 

Fremtidstendenser for HRM i Danmark 

Der er en række tendenser, der peger på, at HRM i Danmark fortsætter en 

konsolideringsproces, samtidig med at HR-specialister gradvist professionali-

seres. Lederudvikling og ledervurdering bliver stadig mere vigtige opgaver, 

bl.a. med den stigende brug af assessment centre og arbejdssimulering som 

udvælgelsesværktøj. Nye udvælgelsesværktøjer som sociale medieprofiler og 

talforståelsestest kigger frem, selvom de ikke har fået stor udbredelse endnu.  

Udviklingen går stærkt inden for HRM-praksis, hvilket fx illustreres af, at 

virksomhedernes egne hjemmesider og de kommercielle hjemmesider er gået 

fra at være noget, som kun hver anden virksomhed anvendte til rekruttering i 

2008, hvor det i dag er næsten 9 ud af 10 virksomheder. I det hele taget er 

internettet og ”skyen”, mobile platforme mv. fænomener, som i stadig stigen-

de grad vil optage sindene inden for HRM. Som eksempel kunne Cranet spør-

geskemaet i år udfyldes på en mobiltelefon eller en tablet. Det samme gælder, 

eller vil gælde, mange af de test og andre dataopsamlingsfunktioner, som er 

fødekanaler for de HR-data, som er afgørende for HR-funktionernes virke. 

Den gamle drøm om at flytte datafangst af HR-data helt ud til kilden er nu 

inden for rækkevidde: Hvem ved? Om nogle år kan virksomheder følge direk-

te med i medarbejdernes fitness-, sundheds- og stresstilstand via deres mobile 

enheder og reagere, inden det kollektivt eller individuelt bliver et problem. 

Arbejdsklimaundersøgelser kan afvikles inden for få timer og vise den øje-

blikkelige stemning i arbejdsstyrken.   

En anden tendens er, at HR-arbejdet langsomt, men sikkert bliver mere og 

mere professionaliseret. I 2014 kan vi se, at både chefer, HR-partnere og de 

øvrige HR-medarbejdere i stadig stigende grad har en HR-relevant akademisk 
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uddannelse. Dette er interessant, ikke fordi ”akademisk” er finere end mere 

praktisk viden, men fordi det viser, at HR-faglighed anerkendes som en rele-

vant og nødvendig ressource i flere og flere virksomheder. Denne HR-

faglighed skal bestå af lige dele teoretisk/teknisk viden og praktisk erfaring.  

På trods af mere akademisk viden og mere teknologi vil HRM også i frem-

tiden være en ”kontaktsport”. HR-problemer løses i et tæt samspil med de 

medarbejdere og ledere, som slås med dem. Også i fremtiden vil HR-folk 

være konfliktmæglere og forhandlere, når aftaler skal indgås og regler over-

holdes. I Danmark vil det faglige system fortsat være en følgesvend på godt 

og ondt, men samtidig være med til understrege de helt specielle samarbejds-

traditioner, der findes på det danske arbejdsmarked. Dansk HRM, i modsæt-

ning til amerikansk, er ikke berøringsangst over for tillids- og medarbejderre-

præsentanter, der lige så tit er en ressource og medspiller, som de er en mod-

part.  

Som nævnt i indledningen, er HRM i såvel praksis som teori fokuseret på 

en forestilling om at aktivere og udvikle de menneskelige ressourcer ved at få 

medarbejdere til at investere sig selv i højere grad i virksomheden. For som 

Bernard Bévort, tidligere personaledirektør SAS, sagde: ”Det største uopdyr-

kede areal, vi har i Danmark, sidder mellem ørene på vores medarbejdere”. 

Men en sådan investering fra medarbejdernes side kræver tillid. Hermed me-

nes tillid fra medarbejderne til, at virksomheden også leverer sin del af bytte-

handlen. HRM handler, også i fremtiden, om at sikre, at virksomheden leverer 

de funktionsvilkår, der bedst muligt matcher medarbejdernes funktionsbetin-

gelser. De ansvarlige for HRM, dvs. direktion, personaleledere og HR-

professionelle skal i fællesskab sikre, at organisationen leverer de rette vilkår i 

form af kvalificeret og nærværende ledelse, information og involvering, fair 

behandling, social ansvarlighed samt anerkendelse af medarbejderes livsfaser 

og individuelle behov for udvikling/uddannelse mv.. Det kommer nok til at 

opleves som kontrol eller bureaukrati af nogle, men det er den pris, det har at 

opdyrke ”det uopdyrkede areal” og høste de gevinster, som professionel HRM 

giver mulighed for. 
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Er din organisation (enhed) en del af en større gruppe af virksomheder/ institutio-

ner? (%) 

Afsnit 1: INDLEDNING 
 
Tabel 1.1. 

 
 

 
2014 

Ja 54 

Nej 46 

N 238 

 
Tabel 1.2. 
 
 

 
2014 

Ja 70 

Nej 30 

N 128 

 
Tabel 1.3.a. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

100-199 37 27 33 33 33 49 

200-499 28 32 32 32 34 35 

500-999 15 16 14 17 15 7 

1.000-1999 6 10 10 8 9 5 

2000-4999 8 8 8 6 5 3 

>5000 6 7 4 4 3 2 

I alt 100 100 101 100 99 101 

N 234 362 452 444 663 Ukendt 

 

Svarer du så for hele gruppen i dit land? (%) 

Hvor mange personer er der ca. ansat (lønningslisten) i din organisation? (%) 
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Tabel 1.3.b. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 1995 

0-25 % 10 13 20 12 39 

26-50 % 31 31 33 28 15 

51-75 % 40 36 29 33 16 

> 75 % 19 20 19 27 30 

I alt 100 100 101 100 100 

N 234 362 423 460 305 

 
Tabel 1.3.c. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 1995 

0-25 % 22 20 21 29 41 

26-50 % 44 43 34 37 21 

51-75 % 25 24 29 26 16 

> 75 % 9 12 16 8 22 

I alt 100 99 100 100 100 

N 234 362 413 464 393 

 
Tabel 1.4.a. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 

<10% 74 65 76 77 

10,01-20 % 24 33 22 21 

20,01-30 % 1 1 2 2 

>30 % 1 1 0 0 

I alt 100 100 100 100 

N 238 327 450 416 

 

Hvor mange af de ansatte er mænd? (%) 

Hvor mange af de ansatte er kvinder? (%) 

Hvor stor en andel af de ansatte er ledere? (%) 
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Tabel 1.4.b. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 

<10% 24 36 42 41 

10,01-20 % 15 13 13 15 

20,01-30 % 9 8 8 7 

30,01-40 % 8 7 6 7 

40,01-50 % 8 7 7 5 

50,01-60 % 8 9 7 4 

60,01-70 % 12 8 6 9 

70,01-80 % 12 9 8 7 

80.01-100 % 6 3 3 5 

I alt 100 100 100 100 

N 238 290 430 383 

 
Tabel 1.4.c. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 

<10% 44 34 48 45 

10,01-20 % 25 28 26 27 

20,01-30 % 13 15 10 11 

30,01-40 % 8 7 6 4 

40,01-50 % 3 3 5 3 

50,01-60 % 2 4 1 2 

60,01-70 % 2 4 1 2 

70,01-80 % 2 2 1 3 

80.01-100 % 0 3 2 2 

I alt 100 100 100 99 

N 238 305 449 412 

 

Hvor stor en andel af de ansatte er fagprofessionelle (mellem- eller videregående 

højere uddannelse)? (%) 

Hvor stor en andel af de ansatte er kontormedarbejdere (fag- og ufaglærte)? (%) 
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Tabel 1.4.d. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 

<10% 40 42 24 39 

10,01-20 % 9 7 9 7 

20,01-30 % 8 5 5 6 

30,01-40 % 8 4 4 5 

40,01-50 % 7 7 9 7 

50,01-60 % 8 10 9 7 

60,01-70 % 8 9 11 11 

70,01-80 % 4 8 14 10 

80.01-100 % 8 8 16 7 

I alt 100 100 101 99 

N 238 305 425 374 

 
Tabel 1.5. 
 
 

 
2014 

Ja 81 

Nej 19 

N 238 

 

  

Hvor stor en andel af de ansatte er manuelle medarbejdere (fag- og ufaglærte)? 

(%) 

 

Har organisationen en HR afdeling? (%) 
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Tabel 1.6.a. 
 
 

 
2014 

1 15 

2-5 44 

6-10 13 

11-25 18 

26-50 7 

51-350 4 

I alt 100 

N 190 

 

  2014 2008 2003 1999 1995 

0-0,5 % 19 27 28 22 28 

0,501-1,0 % 31 30 21 26 26 

1,01-1,5 % 24 19 17 17 19 

1,51-2 % 12 10 16 14 10 

2,01-2,5 % 5 7 5 7 6 

2,51-3 % 1 2 4 4 4 

3,01-3,5 % 1 1 2 2 2 

3,51-4 % 1 1 1 2 1 

4,01-4,5 % 1 1 1 1 0 

4,51-5 % 0 0 0 1 1 

Mere end 5 % 5 2 5 5 3 

I alt 100 100 100 101 100 

N 190 142 480 465 662 

 

  

Hvor mange mennesker er der ca. ansat i personale-/Human Resource (HR) - 

afdelingen i din organisation? (%) 
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Tabel 1.6.b. 
 
 

 
2014 

0-25 % 62 

26-50 % 29 

51-75 % 3 

> 75 % 6 

I alt 100 

N 190 

 
 
 
Tabel 1.6.c. 
 
 

 
2014 

0-25 % 6 

26-50 % 15 

51-75 % 21 

> 75 % 58 

I alt 100 

N 190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor mange af de ansatte i personale-/HR-afdelingen er mænd? (%) 

 

Hvor mange af de ansatte i personale-/HR-afdelingen er kvinder? (%) 
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Tabel 1.7. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Ja 70 61 53 53 51 56 

Nej 30 39 47 47 49 44 

I alt 100 100 100 100 100 100 

N 235 357 438 463 630 Ukendt 

 
 

 
 
 
 
 
Tabel 1.8. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Fra selve personale-/HR-
afdelingen 

14 13 13 18 17 10 

Fra en anden afdeling i organisati-
onen 

31 25 36 36 41 48 

Fra en personale-/HR-funktion 
uden for organisationen 

42 49 30 27 23 22 

Fra en ikke-personale-/HR-
funktion uden for organisationen 

13 12 15 15 17 10 

Andet - - 7 4 2 10 

I alt 100 99 101 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er den person, som er ansvarlig for personale/HR, medlem af direktio-

nen/topledelsen (eller tilsvarende)? (%) 

 

Hvorfra blev den person, som er ansvarlig for personale/HR, rekrutteret? (%) 
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Tabel 1.9. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 1995 1992 

En mission 92 - - - - - 

En virksomhedsstrategi 92 87 84 78 72 63 

En personale-/HR-strategi 69 66 68 55 42 38 

En HR rekrutteringsstrategi 49 - - - - - 

En HR trænings- og udviklings-
strategi 

52 - - - - - 

Corporate Social Responsibility 
(CSR) strategi 

45 36 - - - - 

En erklæring om mangfoldighed 50 38 - - - - 

N 228 357 510/506 503 719/720 Ukendt 

 
 
 
 
 
Tabel 1.10. 
 
 

 

 
2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Fra første færd 56 45 52 49 46 52 

Som rådgiver undervejs 28 36 29 27 30 28 

Ved implementeringen 10 13 10 16 15 14 

Bliver ikke konsulteret/inddraget 6 6 10 8 8 6 

I alt 100 100 101 100 99 100 

N 209 343 474 452 616 Ukendt 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har organisationen nedskrevet …? (%) 

 

Hvis din organisation har en virksomhedsstrategi, på hvilket udviklingstrin bliver 

den personaleansvarlige da involveret? (%) 
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Tabel 1.11.a. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Linjeledelsen 20 16 27 31 36 30 

Linjeledelsen i samråd med HR-
afdelingen 

34 32 33 37 33 31 

HR-afdelingen i samråd med linje-
ledelsen 

29 38 31 27 25 29 

HR afdelingen 16 14 10 5 6 10 

I alt 100 100 101 100 100 100 

N 238 354 507 503 698 Ukendt 

 
 
 
 
 
 
Tabel 1.11.b. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Linjeledelsen 21 16 29 32 33 27 

Linjeledelsen i samråd med HR-
afdelingen 

48 46 41 46 43 41 

HR-afdelingen i samråd med linje-
ledelsen 

21 30 25 19 19 26 

HR afdelingen 10 8 6 3 5 6 

I alt 100 100 101 100 100 1001 

N 238 354 507 504 714 Ukendt 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1.11.c. 
 

Hvem har det primære ansvar for større personalepolitiske beslutninger inden for 

løn og personalegoder? (%) 

 

Hvem har det primære ansvar for større personalepolitiske beslutninger inden for 

rekruttering og udvælgelse? (%) 

 



HRM i Danmark efter krisen_______________________________________________________ 

 

Side 86 

 

 

 
2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Linjeledelsen 20 15 29 31 29 24 

Linjeledelsen i samråd med HR-
afdelingen 

38 34 33 41 41 37 

HR-afdelingen i samråd med linje-
ledelsen 

32 40 30 22 25 29 

HR afdelingen 10 12 8 6 6 10 

I alt 100 101 100 100 101 1001 

N 238 354 506 506 714 Ukendt 

 

 
 
 
 
 
 
Tabel 1.11.d. 
 
 

 
 
 

2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Linjeledelsen 15 15 24 24 28 27 

Linjeledelsen i samråd med HR-
afdelingen 

24 18 26 24 24 20 

HR-afdelingen i samråd med linje-
ledelsen 

25 25 26 26 24 26 

HR afdelingen 36 43 25 26 23 27 

I alt 100 101 101 100 99 100 

N 238 354 484 480 688 Ukendt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem har det primære ansvar for større personalepolitiske beslutninger inden for 

uddannelse og udvikling? (%) 

 

Hvem har det primære ansvar for større personalepolitiske beslutninger inden for 

forhandlinger med faglige organisationer? (%) 
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Tabel 1.11.e. 
 
 

 
 
 

2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Linjeledelsen 28 26 37 39 50 38 

Linjeledelsen i samråd med HR-
afdelingen 

51 46 45 45 34 36 

HR-afdelingen i samråd med linje-
ledelsen 

16 25 15 11 12 19 

HR afdelingen 5 4 3 5 4 8 

I alt 100 101 100 100 100 101 

N 238 354 499 500 711 Ukendt 

 
 
Tabel 1.12.a. 
 
 

 
2014 2008 

Ikke outsourcet 75 79 

Næsten ikke outsourcet 5 2 

Til dels outsourcet 7 9 

Næsten fuldstændigt outsourcet 7 6 

Fuldstændigt outsourcet 7 4 

I alt 100 100 

N 220 357 

 
 
 
 
 
 
 

I hvilket omfang er lønadministration outsourcet til eksterne leverandører? (%) 

 

Hvem har det primære ansvar for større personalepolitiske beslutninger inden for 

udvidelse/reduktion af arbejdsstyrken? (%) 

 



HRM i Danmark efter krisen_______________________________________________________ 

 

Side 88 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1.12.b. 
 
 

 
 2014 2008 

Ikke outsourcet 32 33 

Næsten ikke outsourcet 8 4 

Til dels outsourcet 11 20 

Næsten fuldstændigt outsourcet 20 22 

Fuldstændigt outsourcet 31 21 

I alt 100 100 

N 220 357 

 
 
 
 
Tabel 1.12.c. 
 
 

 
 2014 2008 

Ikke outsourcet 83 73 

Næsten ikke outsourcet 8 13 

Til dels outsourcet 5 11 

Næsten fuldstændigt outsourcet 3 2 

Fuldstændigt outsourcet 1 0 

I alt 100 99 

N 220 357 

 
 
 
 
 

I hvilket omfang er pensionsforhold outsourcet til eksterne leverandører? (%) 

 

I hvilket omfang er personalegoder outsourcet til eksterne leverandører? (%) 
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Tabel 1.12.d. 
 
 

 
 2014 2008 

Ikke outsourcet 62 59 

Næsten ikke outsourcet 19 17 

Til dels outsourcet 16 22 

Næsten fuldstændigt outsourcet 4 2 

Fuldstændigt outsourcet 1 0 

I alt 100 100 

N 220 357 

 
 
 
Tabel 1.12.e. 
 
 

 
 2014 2008 

Ikke outsourcet 67 65 

Næsten ikke outsourcet 13 11 

Til dels outsourcet 8 13 

Næsten fuldstændigt outsourcet 8 5 

Fuldstændigt outsourcet 4 6 

I alt 100 100 

N 220 357 

 
 
 
 
 

I hvilket omfang er uddannelse og udvikling outsourcet til eksterne leverandører? 

(%) 

 

I hvilket omfang er outplacement/nedskæringer outsourcet til eksterne leverandø-

rer? (%) 
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Tabel 1.12.f. 
 
 

 
 2014 2008 

Ikke outsourcet 74 72 

Næsten ikke outsourcet 11 12 

Til dels outsourcet 6 14 

Næsten fuldstændigt outsourcet 6 2 

Fuldstændigt outsourcet 4 1 

I alt 100 101 

N 220 357 

 
 
 
 
Tabel 1.12.g. 
 
 

 
 2014 2008 

Ikke outsourcet 62 52 

Næsten ikke outsourcet 23 31 

Til dels outsourcet 13 16 

Næsten fuldstændigt outsourcet 2 2 

Fuldstændigt outsourcet 0 0 

I alt 100 101 

N 220 357 

 
 
 
 
 

I hvilket omfang er HR informationssystemer outsourcet til eksterne leverandører? 

(%) 

 

I hvilket omfang er rekruttering outsourcet til eksterne leverandører? (%) 
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Tabel 1.12.h. 
 
 

 
 2014 2008 

Ikke outsourcet 77 68 

Næsten ikke outsourcet 15 19 

Til dels outsourcet 7 11 

Næsten fuldstændigt outsourcet 1 2 

Fuldstændigt outsourcet 0 0 

I alt 100 100 

N 220 357 

 
 
 
 
 
Tabel 1.12.i. 
 
 

 
 

 2014 2008 

Ikke outsourcet 88 91 

Næsten ikke outsourcet 6 6 

Til dels outsourcet 2 2 

Næsten fuldstændigt outsourcet 1 0 

Fuldstændigt outsourcet 2 0 

I alt 100 99 

N 220 357 

 

 
 
 

I hvilket omfang er udvælgelse outsourcet til eksterne leverandører? (%) 

 

I hvilket omfang er besvarelse af rutinespørgsmål fra ledere/ansatte (fx i et HR 

servicecenter) outsourcet til eksterne leverandører? (%) 
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Tabel 1.13. 
 
 

 
2014 2008 

Human Resource Informationssystem (HRIS) eller 
elektronisk HRM system 

43 - 

Selvbetjening for ledere* (* dvs. online værktøjer som 
ledere kan bruge til at færdiggøre HR-processer) 

48 59 

Selvbetjening for ansatte (online-værktøjer som giver 
de ansatte mulighed for at løse HR-opgaver selv, f.eks. 
adgang til egne oplysninger og til at kunne opdatere 
egen personlige profil, ferieplanlægning, administrati-
on af udlæg.) 

48 41 

N 219 353 

 

 
 
Tabel 1.14. 
 
 

 
 2014 2008 

Slet ikke 14 16 

I begrænset omfang 28 30 

I et vist omfang 39 31 

I stort omfang 17 20 

I meget stort omfang 3 4 

I alt 100 101 

N 218 351 

Benytter organisationen følgende til at levere HR-ydelser? (%) 

 

I hvilket omfang bliver personale-/HR-afdelingens effektivitet evalueret? (%) 
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Afsnit 2: PRAKSIS VED TIL- OG AFGANG AF PERSONA-
LE 
 
Tabel 2.1. 
 

 
2014 

Faldet i høj grad 12 

Faldet i nogen grad 22 

Uændret 22 

Øget i nogen grad 25 

Øget i høj grad 18 

I alt 100 

N 217 

 
Tabel 2.2.a. 
 
 

 
 2014 

Ja 17 

Ja, for ledere 10 

Ja, for fagprofessionelle 14 

Ja, for kontormedarbejdere 11 

Ja, for manuelle medarbejdere 9 

Nej 84 

N 212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan har antallet af ansatte i organisationen ændret sig inden for de seneste 

3 år? (%) 

Har organisationen brugt førtidspension til at downsize organisationen? (%) 
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Tabel 2.2.b. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Ja 36 72 75 28 

Ja, for ledere 21 - - - 

Ja, for fagprofessionelle 28 - - - 

Ja, for kontormedarbejdere 31 - - - 

Ja, for manuelle medarbejdere 25 - - - 

Nej 64 28 25 72 

N 212 104 187 370 

 
 
 
Tabel 2.2.c. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Ja 51 81 84 36 

Ja, for ledere 27 - - - 

Ja, for fagprofessionelle 40 - - - 

Ja, for kontormedarbejdere 34 - - - 

Ja, for manuelle medarbejdere 24 - - - 

Nej 49 19 16 64 

N 212 104 182 330 

 
  

Har organisationen brugt rekrutteringsstop til at downsize organisationen? (%) 

Har organisationen brugt intern forflyttelse (omplacering) til at downsize organi-

sationen? (%) 
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Tabel 2.2.d. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Ja 36 61 67 31 

Ja, for ledere 20 - - - 

Ja, for fagprofessionelle 26 - - - 

Ja, for kontormedarbejdere 24 - - - 

Ja, for manuelle medarbejdere 23 - - - 

Nej 64 39 32 69 

N 212 104 183 354 

 
 
Tabel 2.2.e. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Ja 48 58 50 11 

Ja, for ledere 8 - - - 

Ja, for fagprofessionelle 27 - - - 

Ja, for kontormedarbejdere 29 - - - 

Ja, for manuelle medarbejdere 26 - - - 

Nej 52 42 47 89 

N 212 104 163 458 

 

  

Har organisationen brugt frivillig afskedigelse/nedslidning til at downsize organi-

sationen? (%) 

Har organisationen undladt at forny tidsbegrænsede/midlertidige kontrakter for at 

downsize organisationen? (%) 
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Tabel 2.2.f. 
 
 

 
 2014 

Ja 9 

Ja, for ledere 1 

Ja, for fagprofessionelle 4 

Ja, for kontormedarbejdere 2 

Ja, for manuelle medarbejdere 2 

Nej 92 

N 212 

 
 
Tabel 2.2.g. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Ja 20 30 36 12 

Ja, for ledere 2 - - - 

Ja, for fagprofessionelle 8 - - - 

Ja, for kontormedarbejdere 12 - - - 

Ja, for manuelle medarbejdere 10 - - - 

Nej 80 70 61 88 

N 212 104 160 455 

 
  

Har organisationen brugt ulønnede studieophold/ferier til at downsize organisatio-

nen? (%) 

Har organisationen brugt outsourcing til at downsize organisationen? (%) 
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Tabel 2.2.h. 
 
 

 
 2014 

Ja 8 

Ja, for ledere 8 

Ja, for fagprofessionelle 1 

Ja, for kontormedarbejdere 1 

Ja, for manuelle medarbejdere 1 

Nej 92 

N 212 

 
 
Tabel 2.2.i. 
 
 

 
 2014 

Ja 20 

Ja, for ledere 3 

Ja, for fagprofessionelle 14 

Ja, for kontormedarbejdere 13 

Ja, for manuelle medarbejdere 12 

Nej 80 

N 208 

 
  

Har organisationen brugt reducering af lederlønninger til at downsize organisatio-

nen? (%) 

Har organisationen brugt forbud mod overtid til at downsize organisationen? (%) 
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Tabel 2.2.j. 
 
 

 
 2014 

Ja 30 

Ja, for ledere 26 

Ja, for fagprofessionelle 24 

Ja, for kontormedarbejdere 25 

Ja, for manuelle medarbejdere 15 

Nej 70 

N 208 

 
 
Tabel 2.2.k. 
 
 

 
 2014 

Ja 50 

Ja, for ledere 30 

Ja, for fagprofessionelle 33 

Ja, for kontormedarbejdere 38 

Ja, for manuelle medarbejdere 34 

Nej 51 

N 208 

 

  

Har organisationen brugt lønstop til at downsize organisationen? (%) 

Har organisationen brugt reduktion af job til at downsize organisationen? (%) 
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Tabel 2.2.l. 
 
 

 
 2014 

Ja 8 

Ja, for ledere 3 

Ja, for fagprofessionelle 6 

Ja, for kontormedarbejdere 1 

Ja, for manuelle medarbejdere 2 

Nej 92 

N 208 

 
 
Tabel 2.2.m. 
 
 

 
 2014 

Ja 22 

Ja, for ledere 21 

Ja, for fagprofessionelle 20 

Ja, for kontormedarbejdere 19 

Ja, for manuelle medarbejdere 18 

Nej 78 

N 208 

 
  

Har organisationen brugt job sharing til at downsize organisationen? (%) 

Har organisationen brugt reducerede personalegoder til at downsize organisatio-

nen? (%) 
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Tabel 2.2.n. 
 
 

 
 2014 

Ja 8 

Ja, for ledere 4 

Ja, for fagprofessionelle 4 

Ja, for kontormedarbejdere 3 

Ja, for manuelle medarbejdere 4 

Nej 92 

N 208 

 
 
 
Tabel 2.2.o. 
 
 

 

 
 2014 

Ja 47 

Ja, for ledere 26 

Ja, for fagprofessionelle 36 

Ja, for kontormedarbejdere 31 

Ja, for manuelle medarbejdere 25 

Nej 53 

N 208 

 
  

Har organisationen brugt lønnedskæringer til medarbejdere til at downsize organi-

sationen? (%) 

Har organisationen brugt individuel afskedigelse (1-4% af arbejdsstyrken fritstillet 

indenfor 12 måneder) til at downsize organisationen? (%) 
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Tabel 2.2.p. 
 
 

 

 
 2014 

Ja 20 

Ja, for ledere 7 

Ja, for fagprofessionelle 13 

Ja, for kontormedarbejdere 12 

Ja, for manuelle medarbejdere 14 

Nej 80 

N 208 

 
 
 
Tabel 2.2.q. 
 
 

 

 
 2014 

Ja 9 

Ja, for ledere 4 

Ja, for fagprofessionelle 6 

Ja, for kontormedarbejdere 7 

Ja, for manuelle medarbejdere 6 

Nej 91 

N 208 

 

  

Har organisationen brugt et større antal sammenfaldende afskedigelser i perioden 

(5-9% fritstillet indenfor 12 måneder periode) til at downsize organisationen? (%) 

Har organisationen brugt masseafskedigelse/obligatorisk afskedigelse (10% eller 

mere af arbejdsstyrken indenfor en 1-3 måneder periode)til at downsize organisa-

tionen? (%) 
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Tabel 2.3.a.  
 
 

 2014 2008 

Ja 85 - 

Ja, for ledere 70 67 

Ja, for fagprofessionelle 61 48 

Ja, for kontormedarbejdere 56 48 

Ja, for manuelle medarbejdere 37 28 

Nej 16 - 

N 206 342 
 

 
 
 
Tabel 2.3.b.  
 

 
 2014 2008 

Ja 70 - 

Ja, for ledere 38 28 

Ja, for fagprofessionelle 54 43 

Ja, for kontormedarbejdere 41 40 

Ja, for manuelle medarbejdere 43 56 

Nej 30 - 

N 206 342 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes intern rekruttering som rekrutteringsmetode i organisationen? (%) 

Anvendes mund-til-mund/medarbejderhenvisninger som rekrutterings-metode i 

organisationen? (%) 
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Tabel 2.3.c.  
 

 
 2014 2008 

Ja 61 - 

Ja, for ledere 48 64 

Ja, for fagprofessionelle 52 81 

Ja, for kontormedarbejdere 37 87 

Ja, for manuelle medarbejdere 32 65 

Nej 39 - 

N 206 342 

 
 
 
Tabel 2.3.d. 
 
 

 
 2014 2008 

Ja 94 - 

Ja, for ledere 80 46 

Ja, for fagprofessionelle 89 65 

Ja, for kontormedarbejdere 80 65 

Ja, for manuelle medarbejdere 65 47 

Nej 6 - 

N 206 342 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes jobopslag i aviser som rekrutteringsmetode i organisationen? (%) 

Anvendes jobopslag på organisationens hjemmeside som rekrutteringsmetode i 

organisationen? (%) 
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Tabel 2.3.e. 
 
 

 
 2014 2008 

Ja 93 - 

Ja, for ledere 80 41 

Ja, for fagprofessionelle 91 56 

Ja, for kontormedarbejdere 78 57 

Ja, for manuelle medarbejdere 53 38 

Nej 7 - 

N 206 342 

 
 

Tabel 2.3.f. 
 
 

 

 
2014 

Ja 54 

Ja, for ledere 39 

Ja, for fagprofessionelle 52 

Ja, for kontormedarbejdere 35 

Ja, for manuelle medarbejdere 18 

Nej 45 

N 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes jobopslag på kommercielle jobsøgningshjemmesider som rekrutte-

ringsmetode i organisationen? (%) 

Anvendes sociale medier (fx Facebook) som rekrutteringsmetode i organisatio-

nen? (%) 
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Tabel 2.3.g. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Ja 50 - 

Ja, for ledere 8 12 

Ja, for fagprofessionelle 35 49 

Ja, for kontormedarbejdere 25 45 

Ja, for manuelle medarbejdere 29 48 

Nej 50 - 

N 206 342 

 
 

Tabel 2.3.h. 

 
 

 
 2014 

Ja 29 

Ja, for ledere 5 

Ja, for fagprofessionelle 23 

Ja, for kontormedarbejdere 6 

Ja, for manuelle medarbejdere 5 

Nej 71 

N 206 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes uopfordrede ansøgninger/walk-ins (direkte fra uddannelsesinstitutioner) 

som rekrutteringsmetode i organisationen? (%) 

Anvendes jobmesser som rekrutteringsmetode i organisationen? (%) 
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Tabel 2.3.i. 
 
 

 
 2014 2008 

Ja 60 - 

Ja, for ledere 59 56 

Ja, for fagprofessionelle 37 41 

Ja, for kontormedarbejdere 7 21 

Ja, for manuelle medarbejdere 2 10 

Nej 40 - 

N 206 342 

 

 

Tabel 2.3.j.  
 
 
 2014 2008 

Ja 45 - 

Ja, for ledere 5 2 

Ja, for fagprofessionelle 13 3 

Ja, for kontormedarbejdere 22 9 

Ja, for manuelle medarbejdere 39 26 

Nej 55 - 

N 206 342 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes rekrutteringsbureauer/konsulenter/executive search som rekrutterings-

metode i organisationen? (%) 

Anvendes jobcentre (offentlig) som rekrutteringsmetode i organisationen? (%) 
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Tabel 2.3.k.  
 

 

 
2014 

Ja 58 

Ja, for ledere 2 

Ja, for fagprofessionelle 18 

Ja, for kontormedarbejdere 42 

Ja, for manuelle medarbejdere 25 

Nej 42 

N 206 
 

 
 
 
 
Tabel 2.4.a.  
 

 
 2014 2008 2003 

Ja 92 - - 

Ja, for ledere 88 84 88 

Ja, for fagprofessionelle 87 78 76 

Ja, for kontormedarbejdere 73 73 70 

Ja, for manuelle medarbejdere 38 45 44 

Nej 8 - - 

N 202 Ukendt Ukendt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes elevprogrammer som rekrutteringsmetode i organisationen? (%) 

Anvendes interview med flere interviewere som udvælgelsesmetode i organisatio-

nen? (%) 
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Tabel 2.4.b. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

Ja 56 - - 

Ja, for ledere 25 40 29 

Ja, for fagprofessionelle 32 44 33 

Ja, for kontormedarbejdere 33 45 36 

Ja, for manuelle medarbejdere 38 51 49 

Nej 44 - - 

N 202 Ukendt Ukendt 

 
Tabel 2.4.c. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

Ja 44 - - 

Ja, for ledere 28 21 18 

Ja, for fagprofessionelle 31 22 20 

Ja, for kontormedarbejdere 28 22 22 

Ja, for manuelle medarbejdere 32 32 31 

Nej 56 - - 

N 202 Ukendt Ukendt 

 
  

Anvendes enkeltmandsinterview som udvælgelsesmetode i organisationen? (%) 

Anvendes ansøgningsskemaer interviewere som udvælgelsesmetode i organisatio-

nen? (%) 
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Tabel 2.4.d. 
  
 

 
 2014 2008 2003 

Ja 78 - - 

Ja, for ledere 77 71 54 

Ja, for fagprofessionelle 54 54 33 

Ja, for kontormedarbejdere 34 42 21 

Ja, for manuelle medarbejdere 10 14 7 

Nej 22 - - 

N 202 Ukendt Ukendt 
 

 
Tabel 2.4.e.  
 
 
 2014 2008 2003 

Ja 21 - - 

Ja, for ledere 20 9 6 

Ja, for fagprofessionelle 9 4 2 

Ja, for kontormedarbejdere 2 2 0 

Ja, for manuelle medarbejdere 1 1 0 

Nej 79 - - 

N 202 Ukendt Ukendt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes erhvervspsykologiske tests som udvælgelsesmetode i  

organisationen? (%) 

Anvendes assessmentcenter som udvælgelsesmetode i organisationen? (%) 
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Tabel 2.4.f.  
 
 
 2014 

Ja 20 

Ja, for ledere 18 

Ja, for fagprofessionelle 20 

Ja, for kontormedarbejdere 13 

Ja, for manuelle medarbejdere 5 

Nej 80 

N 202 

 
 
 
Tabel 2.4.g.  
 
 
 2014 2008 2003 

Ja 96 - - 

Ja, for ledere 92 82 73 

Ja, for fagprofessionelle 88 72 66 

Ja, for kontormedarbejdere 72 63 59 

Ja, for manuelle medarbejdere 46 42 38 

Nej 5 - - 

N 202 Ukendt Ukendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes sociale medieprofiler som udvælgelsesmetode i organisationen? (%) 

Anvendes referencer som udvælgelsesmetode i organisationen? (%) 
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Tabel 2.4.h.  
 

 
 2014 

Ja 44 

Ja, for ledere 37 

Ja, for fagprofessionelle 32 

Ja, for kontormedarbejdere 17 

Ja, for manuelle medarbejdere 6 

Nej 56 

N 202 
 
 
 
 
Tabel 2.4.i.  
 
 
 2014 

Ja 22 

Ja, for ledere 13 

Ja, for fagprofessionelle 16 

Ja, for kontormedarbejdere 4 

Ja, for manuelle medarbejdere 4 

Nej 78 

N 202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes færdighedstest/arbejdssimulering som udvælgelsesmetode i organisati-

onen? (%) 

Anvendes teknisk test som udvælgelsesmetode i organisationen? (%) 
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Tabel 2.4.j.  
 
 
 2014 

Ja 34 

Ja, for ledere 28 

Ja, for fagprofessionelle 25 

Ja, for kontormedarbejdere 11 

Ja, for manuelle medarbejdere 5 

Nej 66 

N 202 
 
 
 
Tabel 2.4.k.  
 

 
 2014 

Ja 20 

Ja, for ledere 19 

Ja, for fagprofessionelle 15 

Ja, for kontormedarbejdere 10 

Ja, for manuelle medarbejdere 4 

Nej 80 

N 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendes talforståelsestest som udvælgelsesmetode i organisationen? (%) 

Anvendes online udvælgelsestest som udvælgelsesmetode i organisationen? (%) 
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Tabel 2.5.a.  
 
 

 
 2014 2008 

Ja 31 - 

Ja, ved rekruttering 27 23 

Ja, ved uddannelse 12 17 

Ja, ved karriereudvikling 11 9 

Nej 69 - 

N 198 340 

 
 
 
Tabel 2.5.b. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Ja 27 - 

Ja, ved rekruttering 13 25 

Ja, ved uddannelse 13 14 

Ja, ved karriereudvikling 18 13 

Nej 73 - 

N 198 340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har din organisation handlingsplaner, der omfatter etniske minoriteter for at øge 

deres deltagelse i arbejdsstyrken? (%) 

Har din organisation handlingsplaner, der omfatter ældre (over 50 år) for at øge 

deres deltagelse i arbejdsstyrken? (%) 
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Tabel 2.5.c. 
 
 

 
 2014 2008 

Ja 21 - 

Ja, ved rekruttering 18 1 

Ja, ved uddannelse 10 6 

Ja, ved karriereudvikling 9 4 

Nej 79 - 

N 198 340 
 
 
 
Tabel 2.5.d. 
 
 

 
 2014 2008 

Ja 34 - 

Ja, ved rekruttering 28 1 

Ja, ved uddannelse 16 7 

Ja, ved karriereudvikling 23 12 

Nej 66 - 

N 198 340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har din organisation handlingsplaner, der omfatter handicappede for at øge deres 

deltagelse i arbejdsstyrken? (%) 

Har din organisation handlingsplaner, der omfatter kvinder for at øge deres delta-

gelse i arbejdsstyrken? (%) 
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Tabel 2.5.e. 
 
 
 

 

 
2014 2008 

Ja 19 - 

Ja, ved rekruttering 11 7 

Ja, ved uddannelse 11 5 

Ja, ved karriereudvikling 13 5 

Nej 81 - 

N 198 340 
 
 
Tabel 2.5.f. 
 
 

 
 2014 2008 

Ja 22 - 

Ja, ved rekruttering 12 1 

Ja, ved uddannelse 16 18 

Ja, ved karriereudvikling 10 10 

Nej 78 - 

N 198 340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har din organisation handlingsplaner, der omfatter kvinder, der vender tilbage til 

arbejdsmarkedet, for at øge deres deltagelse i arbejdsstyrken? (%) 

Har din organisation handlingsplaner, der omfatter ufaglærte for at øge deres 

deltagelse i arbejdsstyrken? (%) 
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Tabel 2.5.g. 
 
 
 

 
 2014 2008 

Ja 25 - 

Ja, ved rekruttering 15 10 

Ja, ved uddannelse 19 14 

Ja, ved karriereudvikling 10 11 

Nej 75 - 

N 198 340 

 
 
 
 
Tabel 2.6.a. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

Ikke anvendt 55 51 46 

0-5 % 22 24 21 

6-10 % 7 8 8 

11-15 % 2 
7 7 

16-20 % 4 

21-50 % 5 5 7 

> 50 % 6 6 11 

I alt 100 101 100 

N 193 338 479 

 
 
 
 
 

Har din organisation handlingsplaner, der omfatter unge (under 25 år) for at øge 

deres deltagelse i arbejdsstyrken? (%) 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat på weekendarbejde (%) 
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Tabel 2.6.b. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Ikke anvendt 58 52 42 48 

0-5 % 11 15 15 17 

6-10 % 8 8 9 9 

11-15 % 4 
9 10 8 

16-20 % 3 

21-50 % 5 8 
24 19 

> 50 % 11 8 

I alt 100 100 100 101 

N 193 338 478 480 

 
Tabel 2.6.c. 

 
 

 
2014 2008 2003 

Ikke anvendt 14 8 8 

0-5 % 12 14 14 

6-10 % 8 11 8 

11-15 % 7 
12 8 

16-20 % 8 

21-50 % 12 19 18 

> 50 % 39 37 44 

I alt 100 101 100 

N 193 338 490 

 
 
 
 
 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat på skifteholdsarbejde 

(%) 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat med betaling for over-

arbejde (%) 
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Tabel 2.6.d. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 

Ikke anvendt 46 53 67 83 

0-5 % 3 10 7 12 

6-10 % 5 5 4 2 

11-15 % 3 
4 4 0 

16-20 % 6 

21-50 % 5 5 
19 3 

> 50 % 32 23 

I alt 100 100 101 100 

N 193 338 454 477 

 
Tabel 2.6.e. 

 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Ikke anvendt 5 2 4 6 

0-5 % 46 41 40 49 

6-10 % 21 25 23 18 

11-15 % 9 
23 15 14 

16-20 % 7 

21-50 % 8 7 
18 13 

> 50 % 4 2 

I alt 100 100 100 100 

N 193 338 500 497 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat på kontrakt med aftalt 

årligt antal arbejdstimer (%) 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat på deltidsarbejde (%) 
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Tabel 2.6.f. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

Ikke anvendt 94 85 85 

0-5 % 4 12 13 

6-10 % 1 2 2 

11-15 % 0 
1 0 

16-20 % 0 

21-50 % 1 0 0 

> 50 % 1 0 0 

I alt 100 100 100 

N 193 338 443 

 
 
Tabel 2.6.g. 

 
 

 

 
2014 2008 2003 

Ikke anvendt 25 19 22 

0-5 % 25 19 18 

6-10 % 8 9 9 

11-15 % 5 
9 12 

16-20 % 6 

21-50 % 8 8 11 

> 50 % 23 37 29 

I alt 100 101 101 

N 193 338 492 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat på jobdeling (%) 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat på flekstid (%) 



 ___________________________________________________________________ Cranet 2014 

Side 121 

 

 
Tabel 2.6.h. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Ikke anvendt 24 12 15 9 

0-5 % 53 64 64 75 

6-10 % 12 19 16 12 

11-15 % 6 
4 4 4 

16-20 % 1 

21-50 % 2 0 2 1 

> 50 % 1 1 0 0 

I alt 100 100 101 101 

N 193 338 481 494 

 
 
Tabel 2.6.i. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Ikke anvendt 42 42 43 43 

0-5 % 40 38 46 47 

6-10 % 8 9 5 5 

11-15 % 2 
4 2 0 

16-20 % 1 

21-50 % 2 1 
5 5 

> 50 % 6 6 

I alt 100 100 101 100 

N 193 338 479 487 

 
 
 
 
 
 
 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat på vikar-/løsarbejde 

(%) 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat på kon-

trakt/åremålsansættelse (%) 
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Tabel 2.6.j. 
 
 

 

 
2014 2008 2003 

Ikke anvendt 74 78 85 

0-5 % 8 12 12 

6-10 % 5 3 2 

11-15 % 3 
3 0 

16-20 % 1 

21-50 % 5 2 1 

> 50 % 4 3 0 

I alt 100 101 100 

N 193 338 459 

 
Tabel 2.6.k. 

 
 

 
 2014 2008 2003 

Ikke anvendt 37 30 61 

0-5 % 20 28 31 

6-10 % 12 12 4 

11-15 % 8 
10 1 

16-20 % 7 

21-50 % 5 8 3 

> 50 % 10 12 1 

I alt 100 100 101 

N 193 338 465 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat med hjemmearbejds-

plads (uden internetopkobling) (%) 

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat med distancearbejde 

(med internetopkobling) (%) 
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Tabel 2.6.l. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

Ikke anvendt 88 64 66 

0-5 % 8 22 20 

6-10 % 3 7 6 

11-15 % 1 
2 3 

16-20 % 1 

21-50 % 0 2 3 

> 50 % 0 4 2 

I alt 100 101 100 

N 193 338 463 

 
  

Angiv den omtrentlige andel af medarbejdere, der er ansat på komprimeret ar-

bejdsuge (%) 
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Afsnit 3: MEDARBEJDERUDVIKLING 
 
Tabel 3.1. 
 
 

 
 2014 2008 

Ledere 62 60 

Fagprofessionelle 50 43 

Kontormedarbejdere 45 43 

Manuelle medarbejdere 35 31 

N 192 337 

 
Tabel 3.2.a. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Nærmeste overordnede 93 85 

Chefen på niveauet over 69 42 

Medarbejderen selv 82 73 

Underordnede 42 30 

Kollegaer på samme niveau 28 24 

Kunder - 8 

Andre - 7 

N 119 215 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. 

 
  

Har organisationen et formelt bedømmelsessystem for de følgende kategorier af 

arbejdsstyrken? (%) 

Hvis organisationen benytter et bedømmelsessystem for ledere, hvem forventes så 

i princippet at levere input/data til processen? (%) 
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Tabel 3.2.b. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Nærmeste overordnede 69 64 

Chefen på niveauet over 29 20 

Medarbejderen selv 65 55 

Underordnede 24 6 

Kollegaer på samme niveau 13 10 

Kunder - 9 

Andre - 5 

N 119 215 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. 

 
Tabel 3.2.c. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Nærmeste overordnede 51 63 

Chefen på niveauet over 18 18 

Medarbejderen selv 52 57 

Underordnede 17 5 

Kollegaer på samme niveau 8 9 

Kunder - 6 

Andre - 4 

N 119 215 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. 

 
  

Hvis organisationen benytter et bedømmelsessystem for fagprofessionelle, hvem 

forventes så i princippet at levere input/data til processen? (%) 

Hvis organisationen benytter et bedømmelsessystem for kontormedarbejdere, 

hvem forventes så i princippet at levere input/data til processen? (%) 
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Tabel 3.2.d. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Nærmeste overordnede 32 45 

Chefen på niveauet over 12 14 

Medarbejderen selv 38 41 

Underordnede 16 1 

Kollegaer på samme niveau 8 6 

Kunder - 3 

Andre - 3 

N 119 215 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. 

 
Tabel 3.3. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

Løn 75 77 61 

Uddannelse og udvikling 85 90 83 

Karriereudvikling 86 88 68 

Personaleplanlægning 72 62 53 

Organisering af arbejdet - - 58 

N 119 Ukendt Ukendt 

 

  

Hvis organisationen benytter et bedømmelsessystem for manuelle medarbejdere, 

hvem forventes så i princippet at levere input/data til processen? (%) 

Bliver bedømmelsen brugt i forbindelse med beslutninger inden for følgende 

områder? (%) 
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Tabel 3.4. 
 
 

 
 2014 

Ja 74 

Nej 26 

N 190 

 
Tabel 3.5. 
 
 

 

 
2014 

0% 1 

1% 14 

2% 16 

3% 9 

4% 4 

5% 23 

6% 2 

7% 3 

8% 1 

9% 1 

10% 3 

>10% 3 

Ved ikke 23 

N 190 
 

 
2014 2008 2003 1999 1995 

Gennemsnit (%) 3,8 2,6 3,6 2,9 1,6 

Median 5 2 2 2 1 

 
  

Vurderer I systematisk behovet for træning af medarbejderne i organisationen? 

(%) 

Hvor stor en andel af den årlige lønsum bliver ca. brugt på uddannelse? (%) 
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Tabel 3.6.a. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Gennemsnit (%) 5,9 6,5 6,7 4,3 

Median 5 5 5 5 

 
Tabel 3.6.b. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Gennemsnit (%) 5,9 6,1 6,3 4,6 

Median 5 5 5 5 

 
Tabel 3.6.c. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Gennemsnit (%) 4,0 4,6 4,1 3,5 

Median 3 4 3 3 

 
Tabel 3.6.d. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

Gennemsnit (%) 3,8 4,7 4,1 3,0 

Median 2 4 3 2 

 
  

Hvor mange dages uddannelse modtager hver leder i gennemsnit pr. år? (%) 

Hvor mange dages uddannelse modtager hver fagprofessionel i gennemsnit pr. år? 

(%) 

Hvor mange dages uddannelse modtager hver kontormedarbejder i gennemsnit pr. 

år? (%) 

Hvor mange dages uddannelse modtager hver manuel medarbejder i gennemsnit 

pr. år? (%) 
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Tabel 3.7. 
 
 

 
 2014 2008 

Ja  34 41 

Nej 66 59 

N 184 328 

 
 
 
Tabel 3.8. 
 
 

 
 2014 2008 

Samlet antal gennemførte uddannelsesdage per med-
arbejder per år 

45 35 

Opfyldelse af målene i uddannelses- og udviklingspla-
nen 

79 76 

Evaluering af virkning umiddelbart efter uddannelse 73 93 

Præstationsmåling før og umiddelbart efter uddannel-
se 

19 20 

Præstationsmåling før og nogle måneder efter uddan-
nelse 

21 20 

Uformel feedback fra linjeledere 87 81 

Uformel feedback fra medarbejdere 82 71 

Udbytte af investeringen (return on investment) 23 12 

N 62 135 

 
  

Evaluerer organisationen systematisk udbyttet af medarbejderuddannelse? (%) 

Anvender organisationen følgende teknikker til at vurdere udbyttet af uddannelse? 

(%) 
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Tabel 3.9. 
 
 

 

Slet 
ikke 1 2 3 

I meget 
stort 

omfang Særlige opgaver 17 11 32 27 12 

Projekter der stimulerer læring 24 12 29 26 10 

Læring på jobbet 5 4 20 30 42 

Involvering I tværorganisatoriske 
opgaver 

8 13 35 31 13 

Formel networking 29 26 29 14 2 

Formelle karriereplaner 34 27 22 11 6 

Udviklingscentre 68 16 8 7 1 

Efterfølgerplaner 50 27 12 8 4 

Planlagt jobrotation 50 30 15 4 1 

“High flier” talentprogrammer 65 13 11 10 2 

Internationale arbejdsopgaver (erfa-
ring) 

48 24 14 12 3 

Coaching 16 34 28 18 4 

Mentoring 27 36 22 12 3 

IT-baseret læring/E-learning 26 37 20 12 6 

 
 

 

 

  

I hvilket omfang bruger organisationen følgende metoder i forbindelse med karrie-

reudvikling? (N = 179) (%) 
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Afsnit 4: LØN OG PERSONALEGODER 
 
Tabel 4.1.a. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Nationale eller branchemæssige 
overenskomstforhandlinger 

42 32 37 32 37 31 

Regionale overenskomstfor-
handlinger 

15 5 9 5 6 3 

Moderselskab/Division, etc. 37 27 30 32 28 23 

Enhed/Afdeling 26 16 16 9 7 6 

Individuelt niveau 78 77 69 61 47 55 

N 178 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. 

 
 
Tabel 4.1.b. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Nationale eller branchemæssige 
overenskomstforhandlinger 

52 43 41 39 44 41 

Regionale overenskomstfor-
handlinger 

15 10 11 8 7 7 

Moderselskab/Division, etc. 22 23 21 22 19 16 

Enhed/Afdeling 24 25 22 18 13 14 

Individuelt niveau 54 67 58 50 32 41 

N 178 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På hvilke(t) niveau(er) bliver de lønmæssige rammer for ledere fastlagt? (%) 

På hvilke(t) niveau(er) bliver de lønmæssige rammer for fagprofessionelle fast-

lagt? (%) 
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Tabel 4.1.c. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Nationale eller branchemæssige 
overenskomstforhandlinger 

53 44 46 41 50 46 

Regionale overenskomstfor-
handlinger 

14 10 14 10 7 6 

Moderselskab/Division, etc. 20 21 19 22 18 14 

Enhed/Afdeling 23 25 22 20 14 14 

Individuelt niveau 49 68 56 45 30 35 

N 178 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. 

 
 
 
Tabel 4.1.d. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Nationale eller branchemæssige 
overenskomstforhandlinger 

67 55 61 57 57 56 

Regionale overenskomstfor-
handlinger 

18 21 25 17 8 17 

Moderselskab/Division, etc. 12 14 16 16 18 12 

Enhed/Afdeling 14 21 20 14 14 7 

Individuelt niveau 25 32 32 16 9 9 

N 178 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På hvilke(t) niveau(er) bliver de lønmæssige rammer for kontormedarbejdere 

fastlagt? (%) 

På hvilke(t) niveau(er) bliver de lønmæssige rammer for manuelle medarbejdere 

fastlagt? (%) 
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Tabel 4.2.a.  
 
 
 2014 2008 

Ja 11 - 

Ja, for ledere 12 19 

Ja, for fagprofessionelle 7 15 

Ja, for kontormedarbejdere 6 13 

Ja, for manuelle medarbejdere 5 10 

Nej 89 - 

N 178 Ukendt 
 
 
 
Tabel 4.2.b.  
 
 
 2014 2008 2003 1999 1995 

Ja 14 - - - - 

Ja, for ledere 12 9 8 9 6 

Ja, for fagprofessionelle 7 6 5 5 4 

Ja, for kontormedarbejdere 6 6 4 5 3 

Ja, for manuelle medarbejdere 7 5 4 4 5 

Nej 86 - - - - 

N 178 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbyder organisationen medarbejder-aktieprogrammer? (%) 

Tilbyder organisationen overskudsdeling? (%) 
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Tabel 4.2.c.  
 
 
 2014 2008 2003 

Ja 12 - - 

Ja, for ledere 12 13 13 

Ja, for fagprofessionelle 5 5 5 

Ja, for kontormedarbejdere 2 4 3 

Ja, for manuelle medarbejdere 2 2 1 

Nej 88 - - 

N 178 Ukendt Ukendt 

 
 
Tabel 4.2.d.  
 
 
 2014 2008 

Ja 33 - 

Ja, for ledere 33 51 

Ja, for fagprofessionelle 30 42 

Ja, for kontormedarbejdere 28 39 

Ja, for manuelle medarbejdere 21 28 

Nej 67 - 

N 178 Ukendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbyder organisationen aktieoptioner? (%) 

Tilbyder organisationen fleksible personalegoder? (%) 
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Tabel 4.2.e.  
 
 
 2014 2008 

Ja 53 - 

Ja, for ledere 51 26 

Ja, for fagprofessionelle 37 16 

Ja, for kontormedarbejdere 29 11 

Ja, for manuelle medarbejdere 15 9 

Nej 47 - 

N 178 Ukendt 
 
 
Tabel 4.2.f.  
 
 

 

2014 2008 2003 

Ja 58 - - 

Ja, for ledere 56 63 47 

Ja, for fagprofessionelle 34 42 35 

Ja, for kontormedarbejdere 18 26 25 

Ja, for manuelle medarbejdere 12 23 20 

Nej 42 - - 

N 178 Ukendt Ukendt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbyder organisationen individuel, performance-relateret løn? (%) 

Tilbyder organisationen bonus baseret på individuelle mål/performance? (%) 
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Tabel 4.2.g. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 1995 

Ja 34 - - - - 

Ja, for ledere 26 43 23 11 5 

Ja, for fagprofessionelle 21 32 16 10 6 

Ja, for kontormedarbejdere 14 26 11 5 3 

Ja, for manuelle medarbejdere 12 23 18 14 13 

Nej 66 - - - - 

N 178 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

 
Tabel 4.2.h. 
 
 

 
 2014 

Ja 48 

Ja, for ledere 47 

Ja, for fagprofessionelle 24 

Ja, for kontormedarbejdere 16 

Ja, for manuelle medarbejdere 12 

Nej 52 

N 178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbyder organisationen bonus baseret på team mål/performance? (%) 

Tilbyder organisationen bonus baseret på organisationens mål/performance? (%) 
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Tabel 4.2.i. 
 
 

 
 2014 

Ja 32 

Ja, for ledere 28 

Ja, for fagprofessionelle 32 

Ja, for kontormedarbejdere 25 

Ja, for manuelle medarbejdere 18 

Nej 68 

N 178 

 
 
Tabel 4.3. 
 
 

 
 2014 2008 

Børnepasning (m/u tilskud) 2 3 

Børnetilskud 0 2 

Orlovsordninger 55 63 

Barselsorlov, kvinder 71 75 

Barselsorlov, mænd 68 71 

Omsorgsdage 59 62 

Pensionsordninger 79 83 

Uddannelsesorlov 49 52 

Individuelle sundhedsordninger 57 69 

Flex-benefits (sammensat efter eget valg) 15 - 

N 178 Ukendt 

  

Tilbyder organisationen andre incitamenter end penge? (%) 

Tilbyder organisationen nogle af følgende personalegoder ud over de lovbestem-

te? (%) 
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Afsnit 5: MEDARBEJDER-FORHOLD OG 
KOMMUNIKATION 
 
Tabel 5.1. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

0% 1 0 0 0 0 0 

1-10 % 2 4 3 3 
4 6 

11-25 % 6 9 5 6 

26-50 % 14 18 11 11 7 9 

51-75 % 30 29 23 18 18 20 

76-100 % 41 34 54 57 67 62 

Ved ikke 7 6 5 5 5 3 

I alt 100 100 101 100 101 100 

N 178 328 514 512 719 Ukendt 

 
Tabel 5.2. 
 
 

 
 2014 2008 

Slet ikke 18 19 

I mindre omfang 23 33 

I et vist omfang 24 27 

I stort omfang 25 14 

I meget stort omfang 10 7 

I alt 100 100 

N 178 328 

 
  

Hvor stor en andel af de ansatte i organisationen er efter dit skøn medlemmer af en 

fagforening? (%) 

I hvilket omfang har fagforeninger indflydelse på organisationen? (%) 
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Tabel 5.3. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

Ja  86 80 86 

Nej 14 20 14 

N 177 328 507 

 
Tabel 5.4. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 

Ja  83 83 83 86 88 

Nej 18 17 17 14 12 

N 177 328 513 512 715 

 
Tabel 5.5.a. 
 
 

 
 2014 2008 

Slet ikke 2 4 

I ringe omfang 6 8 

I noget omfang 17 26 

I stort omfang 27 37 

I meget stort omfang 49 26 

I alt 100 101 

N 175 328 

 
  

Anerkender organisationen fagforeninger med henblik på overenskomstforhand-

linger? (%) 

Har organisationen et samarbejdsudvalg? (%) 

I hvilket omfang kommunikerer organisationen vigtige beslutninger direkte ud til 

medarbejderne? (%) 
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Tabel 5.5.b. 
 
 

 

 
 2014 

Slet ikke 1 

I ringe omfang 3 

I noget omfang 13 

I stort omfang 30 

I meget stort omfang 54 

I alt 100 

N 175 

 
Tabel 5.5.c. 
 
 

 
 2014 

Slet ikke 27 

I ringe omfang 20 

I noget omfang 24 

I stort omfang 19 

I meget stort omfang 10 

I alt 100 

N 175 

 
  

I hvilket omfang kommunikerer organisationen vigtige beslutninger ud til medar-

bejderne gennem den nærmeste overordnede? (%) 

I hvilket omfang kommunikerer organisationen vigtige beslutninger ud til medar-

bejderne gennem tillidsfolk? (%) 



HRM i Danmark efter krisen_______________________________________________________ 

 

Side 144 

 

Tabel 5.5.d. 
 
 

 

 
 2014 

Slet ikke 22 

I ringe omfang 15 

I noget omfang 19 

I stort omfang 24 

I meget stort omfang 19 

I alt 100 

N 175 

 
Tabel 5.5.e. 
 
 

 

 
 2014 

Slet ikke 2 

I ringe omfang 11 

I noget omfang 23 

I stort omfang 31 

I meget stort omfang 33 

I alt 100 

N 175 

 

  

I hvilket omfang kommunikerer organisationen vigtige beslutninger ud til medar-

bejderne gennem samarbejdsudvalg? (%) 

I hvilket omfang kommunikerer organisationen vigtige beslutninger ud til medar-

bejderne gennem regelmæssige medarbejdermøder? (%) 
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Tabel 5.5.f. 
 
 

 

 
 2014 

Slet ikke 10 

I ringe omfang 10 

I noget omfang 26 

I stort omfang 31 

I meget stort omfang 23 

I alt 100 

N 175 

 
Tabel 5.5.g. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Slet ikke 1 1 

I ringe omfang 3 3 

I noget omfang 11 16 

I stort omfang 26 40 

I meget stort omfang 59 40 

I alt 100 100 

N 175 328 

 
  

I hvilket omfang kommunikerer organisationen vigtige beslutninger ud til medar-

bejderne gennem team briefings? (%) 

I hvilket omfang kommunikerer organisationen vigtige beslutninger ud til medar-

bejderne gennem elektronisk kommunikation? (%) 
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Tabel 5.6.a. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 

Ledere 100 100 95 96 95 

Fagprofessionelle 89 85 72 55 61 

Kontormedarbejdere 84 84 68 49 50 

Manuelle medarbejdere 70 63 57 29 34 

N 170 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. N justeret. 
 
 
Tabel 5.6.b. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 1995 

Ledere 99 99 98 97 96 

Fagprofessionelle 82 84 80 72 73 

Kontormedarbejdere 77 83 80 74 69 

Manuelle medarbejdere 65 65 68 48 48 

N 175 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. N justeret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvilke medarbejderkategorier bliver formelt informeret om virksomhedsstrategi? 

(%) 

Hvilke medarbejderkategorier bliver formelt informeret om økonomiske resulta-

ter? (%) 
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Tabel 5.6.c. 
 
 

 
2014 2008 2003 1999 

Ledere 99 94 86 83 

Fagprofessionelle 88 81 77 75 

Kontormedarbejdere 83 84 78 77 

Manuelle medarbejdere 70 68 72 60 

N 170 Ukendt Ukendt Ukendt 

Note: Kategorien ”Generelt ikke anvendt” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
 
Tabel 5.7.a. 
 
 

 
 2014 2008 

Slet ikke 5 5 

I ringe omfang 26 27 

I noget omfang 31 46 

I stort omfang 26 17 

I meget stort omfang 12 5 

I alt 100 100 

N 175 328 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvilke medarbejderkategorier bliver formelt informeret om organiseringen af 

arbejdet? (%) 

I hvilket omfang kommunikerer medarbejderne synspunkter direkte til topledel-

sen? (%) 
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Tabel 5.7.b. 
 
 

 
 2014 2008 

Slet ikke 1 0 

I ringe omfang 6 6 

I noget omfang 19 33 

I stort omfang 40 45 

I meget stort omfang 34 16 

I alt 100 100 

N 175 328 

 
 

Tabel 5.7.c. 
 
 

 
 2014 2008 

Slet ikke 23 20 

I ringe omfang 15 20 

I noget omfang 21 34 

I stort omfang 30 20 

I meget stort omfang 12 6 

I alt 100 100 

N 175 328 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I hvilket omfang kommunikerer medarbejderne synspunkter til ledelsen gennem 

den nærmeste overordnede? (%) 

I hvilket omfang kommunikerer medarbejderne synspunkter til ledelsen gennem 

tillidsfolk? (%) 



 ___________________________________________________________________ Cranet 2014 

Side 149 

 

Tabel 5.7.d. 
 
 

 
 2014 2008 

Slet ikke 21 17 

I ringe omfang 17 24 

I noget omfang 22 33 

I stort omfang 30 22 

I meget stort omfang 10 4 

I alt 100 100 

N 175 328 

 
 

Tabel 5.7.e. 

 

 

 
2014 2008 

Slet ikke 6 8 

I ringe omfang 19 21 

I noget omfang 30 41 

I stort omfang 29 25 

I meget stort omfang 17 5 

I alt 100 100 

N 175 328 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5.7.f. 

I hvilket omfang kommunikerer medarbejderne synspunkter til ledelsen gennem 

samarbejdsudvalg? (%) 

I hvilket omfang kommunikerer medarbejderne synspunkter til ledelsen gennem 

regelmæssige medarbejdermøder? (%) 
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 2014 2008 

Slet ikke 19 11 

I ringe omfang 17 20 

I noget omfang 26 37 

I stort omfang 25 27 

I meget stort omfang 13 5 

I alt 100 100 

N 175 328 

 
 

Tabel 5.7.g. 
 
 

 
 2014 2008 

Slet ikke 58 58 

I ringe omfang 25 30 

I noget omfang 7 10 

I stort omfang 6 2 

I meget stort omfang 4 1 

I alt 100 101 

N 175 328 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I hvilket omfang kommunikerer medarbejderne synspunkter til ledelsen gennem 

team briefings? (%) 

I hvilket omfang kommunikerer medarbejderne synspunkter til ledelsen gennem 

forslagskasser? (%) 
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Tabel 5.7.h. 
 
 

 
 2014 2008 

Slet ikke 22 20 

I ringe omfang 14 16 

I noget omfang 21 36 

I stort omfang 28 20 

I meget stort omfang 15 8 

I alt 100 100 

N 175 328 

 
 

Tabel 5.7.i. 
 
 

 
 2014 2008 

Slet ikke 12 11 

I ringe omfang 19 25 

I noget omfang 29 37 

I stort omfang 19 21 

I meget stort omfang 21 6 

I alt 100 100 

N 175 328 

 

  

I hvilket omfang kommunikerer medarbejderne synspunkter til ledelsen gennem 

holdningsundersøgelser? (%) 

I hvilket omfang kommunikerer medarbejderne synspunkter til ledelsen gennem 

elektronisk kommunikation? (%) 
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Afsnit 6: OPLYSNINGER OM ORGANISATIONEN 
 
Tabel 6.1. 
 
 

 
 2014 

Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri, minearbejde 1 

Fremstilling af fødevarer, drikkevarer, tekstiler, træ og 
papir, koks og raffinerede mineralolieprodukter, mv. 

3 

Fremstilling af kemikalier, lægemidler og kemiske 
lægemidler 

3 

Fremstilling af metal og metalprodukter, plastic og 
andre ikke-metal produkter. 

2 

Fremstilling af computer, elektronik og elektronisk 
udstyr 

1 

Fremstilling af maskiner og udstyr 2 

Fremstilling af transportudstyr 0 

Anden fremstillingsvirksomhed 3 

Energisektor, vandforsyning og affaldshåndtering 6 

Bygge- og anlægsvirksomhed 6 

Engros- og detailhandel 5 

Transport og opbevaring 7 

Hotel- og restaurationsvirksomhed, forlagsvirksomhed, 
broadcastingvirksomhed 

2 

Telekommunikation, IT mv. 7 

Finans og forsikring 7 

Revision, ledelse, arkitektur, ingeniørarbejde, viden-
skabelige forskning, og andre administrative tjeneste-
ydelser 

5 

Offentlig administration 13 

Uddannelse 12 

Sundhedsydelser, døgninstitutioner og sociale foran-
staltninger 

5 

Anden industri 10 

I alt 100 

N 175 

 

  

Hvilken af følgende hovedsektorer hører organisationen til? (%) 
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Tabel 6.2. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

I den private sektor 59 77 57 60 64 64 

I den offentlige sektor 23 18 36 30 36 32 

Blandet (offentlig og privat sektor) 13 3 5 8 - - 

Not for profit 6 - - - - - 

Andet - 2 2 2 0 4 

I alt 100 100 100 100 100 100 

N 175 362 510 509 719 Ukendt  

 
Tabel 6.3. 
 
 

 
 2014 2008 

Ja 20 37 

Nej 80 63 

N 103 251 

 
Tabel 6.4. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

National 38 40 28 

Regional 25 8 24 

Lokal 38 52 48 

N 40 60 226 

 
  

Er organisationen …? (%) 

Da organisationen er i den private sektor, er den så børsnoteret? (%) 

Da organisationen er en del af den offentlige sektor, er organisationen så …? (%) 
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Tabel 6.5. 
 
 

 
 2014 2008 

Ja 21 24 

Nej 79 75 

N 134 268 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
Tabel 6.6. 
 
 

 
 2014 

Ja 71 

Nej 29 

N 28 

 
Tabel 6.7. 
 
 

 
2014 

0-10% 3 

10,1-20% 4 

20,1-30% 3 

30,1-40% 5 

40,1-50% 17 

50,1-60% 17 

60,1-70% 17 

70,1-80% 19 

80,1-90% 14 

90,1-100% 3 

N 81 

Note: Kategorien ”Ved ikke” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
 
 
 
 

Er organisationen ejet og drevet hovedsageligt af én familie? (%) 

Er familien også aktivt involveret i ledelsen? (%) 

Hvor stor en procent af driftsomkostningerne udgør lønudgifterne? (%) 
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Tabel 6.8. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

Meget større end omkostningerne 34 50 54 

Tilstrækkeligt til at give et lille overskud 47 32 23 

Nok til at dække omkostningerne 5 6 12 

Utilstrækkeligt til at dække omkostningerne 11 10 8 

Så lille at det har medført store tab 4 2 4 

I alt 100 100 101 

N 103 251 305 

 
Tabel 6.9.a. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Dårlig eller i sektorens dårligste halvdel 0 0 

Under gennemsnittet 1 2 

Gennemsnitligt eller på højde med konkurrenterne 20 27 

Bedste halvdel 37 51 

Top 10% 43 19 

I alt 100 99 

N 167 328 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
  

Da organisationen er privat, har bruttoindtægten de seneste 3 år da været: (%) 

Sammenlignet med andre organisationer i din sektor, hvordan vil du da vurdere 

organisationens præstation i relation til kvalitet af service? (%) 
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Tabel 6.9.b. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Dårlig eller i sektorens dårligste halvdel 0 1 

Under gennemsnittet 7 7 

Gennemsnitligt eller på højde med konkurrenterne 23 42 

Bedste halvdel 35 38 

Top 10% 36 13 

I alt 100 101 

N 169 328 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
 
Tabel 6.9.c. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Dårlig eller i sektorens dårligste halvdel 3 3 

Under gennemsnittet 9 16 

Gennemsnitligt eller på højde med konkurrenterne 27 39 

Bedste halvdel 32 29 

Top 10% 30 13 

I alt 100 100 

N 145 328 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
  

Sammenlignet med andre organisationer i din sektor, hvordan vil du da vurdere 

organisationens præstation i relation til produktivitet? (%) 

Sammenlignet med andre organisationer i din sektor, hvordan vil du da vurdere 

organisationens præstation i relation til indtjening? (%) 
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Tabel 6.9.d. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Dårlig eller i sektorens dårligste halvdel 2 2 

Under gennemsnittet 12 13 

Gennemsnitligt eller på højde med konkurrenterne 28 42 

Bedste halvdel 33 32 

Top 10% 25 11 

I alt 100 100 

N 167 328 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
Tabel 6.9.e. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Dårlig eller i sektorens dårligste halvdel 11 19 

Under gennemsnittet 8 10 

Gennemsnitligt eller på højde med konkurrenterne 33 53 

Bedste halvdel 22 11 

Top 10% 25 7 

I alt 100 100 

N 36 328 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
  

Sammenlignet med andre organisationer i din sektor, hvordan vil du da vurdere 

organisationens præstation i relation til innovationshastighed? (%) 

Sammenlignet med andre organisationer i din sektor, hvordan vil du da vurdere 

organisationens præstation i relation til aktieudvikling? (%) 
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Tabel 6.9.f. 
 
 

 

 
 2014 2008 

Dårlig eller i sektorens dårligste halvdel 0 1 

Under gennemsnittet 4 9 

Gennemsnitligt eller på højde med konkurrenterne 45 51 

Bedste halvdel 29 27 

Top 10% 22 13 

I alt 100 101 

N 131 328 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
Tabel 6.10. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Lokalt 13 10 18 19 33 21 

Regionalt 16 11 14 9 11 10 

Nationalt 34 33 25 28 27 27 

Europæisk 8 13 13 13 9 15 

Globalt 30 34 30 32 19 27 

I alt 100 101 100 101 99 100 

N 175 328 479 479 668 Ukendt 

 
  

Sammenlignet med andre organisationer i din sektor, hvordan vil du da vurdere 

organisationens præstation i relation til miljøspørgsmål? (%) 

Hvordan vil du beskrive markedet for din organisations produkter eller service-

ydelser? (%) 
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Tabel 6.11. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Faldende i stor udstrækning 3 
14 18 12 11 18 

Faldende i nogen udstrækning 17 

Uændret 36 28 37 41 29 28 

Voksende i nogen udstrækning 34 
59 45 47 60 54 

Voksende i stor udstrækning 10 

I alt 100 101 100 100 100 100 

N 175 328 441 428 604 Ukendt 

 
Tabel 6.12. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 

Opkøb af anden organisation 22 35 19 23 17 

Selv overtaget af en anden organisati-
on 

9 15 12 11 8 

Fusion 15 23 13 7 12 

Flytning/nye lokaliteter 35 36 23 19 20 

Opsplitning af tidligere fusionerede 
virksomheder 

13 12 2 - - 

N 175 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er afsætningsmarkedet …? (%) 

Har din organisation været gennem nogle af følgende ændringer inden for de 

sidste 3 år? (%) 
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Tabel 6.13. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

Fra første færd 51 47 37 

Som rådgiver undervejs  28 31 25 

Ved gennemførelsen 11 9 12 

Ikke konsulteret 10 13 26 

I alt 100 100 100 

N 100 233 250 

 
 
 
 
 
Tabel 6.14. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 

<5% 16 13 18 15 

5-9,99% 30 19 29 32 

10-14,99% 31 27 26 23 

15-19,99% 12 18 11 15 

20-29,99% 7 14 10 12 

30-39,99% 2 6 2 2 

40-49,99% 0 3 1 1 

>50% 1 0 3 0 

I alt 100 100 100 100 

N 122 289 337 320 

Note: Kategorien ”Ved ikke” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
 
 
 
 
 
Tabel 6.15. 
 

Hvornår blev personale- /HR-afdelingen involveret i processen? (%) 

Årlig personaleomsætning (%) 
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 2014 2008 2003 

Ingen 0 0 0 

1 til 2 6 9 6 

3 til 4 30 19 23 

5 til 6 29 26 24 

7 til 8 15 21 19 

9 til 10 10 11 13 

11 til 15 11 7 13 

>15 0 7 3 

I alt 100 100 101 

N 133 269 361 

Gennemsnit 6,1 7,2 4,6 

Median 6 6 4 

Note: Kategorien ”Ved ikke” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
 
 
Tabel 6.16. 
 
 

 
 2014 

0% 4 

1%- 10% 68 

11%-25% 20 

26%-50% 6 

51-75% 1 

76-100% 0 

I alt 100 

N 164 

Note: Kategorien ”Ved ikke” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
 
 
 
 
 
 

Fravær/sygdom (%) 

Hvor stor er andelen af medarbejdere på 25 år eller yngre? (%) 
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Tabel 6.17. 
 
 

 
 2014 

0% 0 

1%- 10% 16 

11%-25% 36 

26%-50% 30 

51-75% 15 

76-100% 3 

I alt 100 

N 165 

Note: Kategorien ”Ved ikke” udeladt fra 2014. N justeret. 

 

 

Tabel 6.18. 
 
 

 

 
 2014 

0% 1 

1%- 10% 27 

11%-25% 23 

26%-50% 14 

51-75% 20 

76-100% 14 

I alt 100 

N 169 

Note: Kategorien ”Ved ikke” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor stor er andelen af medarbejdere på 50 år eller ældre? (%) 

Hvor stor en del af arbejdstyrken har en længerevarende uddannel-

se/universitetsuddannelse? (Bachelor og højere) (%) 
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Tabel 6.19. 
 
 

 
 2014 2008 2003 

EU 92 89 82 

Europa (uden for EU) 4 4 4 

Nordamerika 3 6 9 

Sydøstasien 1 1 1 

Afrika 0 0 0 

Andet 1 0 4 

I alt 100 100 100 

N 175 328 409 

 

  

I hvilket land ligger organisationens hovedkontor? (%) 
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Tabel 6.20. 
 
 

 
 2014 

Før 1900 11 

1900-1925 10 

1926-1950 8 

1951-1975 15 

1976-2000 14 

2001-2005 3 

2006-2010 9 

2011-2014 5 

Ved ikke 25 

I alt 100 

N 175 

 
Tabel 6.21. 
 
 

 
 2014 

Corporate HQ af en international organisation 17 

Corporate HQ af en national organisation 10 

Datterselskab af en international organisation 17 

Datterselskab af en national organisation 7 

Uafhængig organisation med mere end en lokation 33 

Uafhængig organisation med én lokation 17 

I alt 100 

N 175 

 
  

Hvilket år blev organisationen grundlagt? (%) 

Er organisationen (eller den del af organisationen du svarer for) …? (%) 
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Tabel 6.22.a.  
 

 

 
 2014 2008 2003 

Internationale HQ 23 10 15 

Nationale HQ 46 49 42 

Datterselskab 10 16 6 

Site/Virksomhed/Lokalkontorer 21 26 38 

I alt 100 101 101 

N 80 194 261 
 
 
 
 
 
Tabel 6.22.b.  
 

 

 
 2014 2008 2003 

Internationale HQ 20 3 3 

Nationale HQ 34 28 34 

Datterselskab 14 20 10 

Site/Virksomhed/Lokalkontorer 33 50 54 

I alt 100 101 101 

N 80 194 263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da organisationen er del af en større gruppe virksomheder/afdelinger, hvor be-

stemmes da politikkerne om løn og personalegoder hovedsageligt? (%) 

Da organisationen er del af en større gruppe virksomheder/afdelinger, hvor be-

stemmes da politikkerne om rekruttering hovedsageligt? (%) 
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Tabel 6.22.c.  
 

 

 
 2014 2008 2003 

Internationale HQ 20 8 7 

Nationale HQ 35 30 33 

Datterselskab 13 18 9 

Site/Virksomhed/Lokalkontorer 33 44 52 

I alt 100 100 101 

N 80 194 263 

 
 
Tabel 6.22.d.  
 

 

 
 2014 2008 2003 

Internationale HQ 20 4 5 

Nationale HQ 36 30 32 

Datterselskab 19 18 10 

Site/Virksomhed/Lokalkontorer 25 47 54 

I alt 100 99 101 

N 80 194 263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da organisationen er del af en større gruppe virksomheder/afdelinger, hvor be-

stemmes da politikkerne om uddannelse og udvikling hovedsageligt? (%) 

Da organisationen er del af en større gruppe virksomheder/afdelinger, hvor be-

stemmes da politikkerne om industrielle relationer hovedsageligt? (%) 
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Tabel 6.22.e.    
 

 

 
 2014 2008 2003 

Internationale HQ 21 15 18 

Nationale HQ 31 33 35 

Datterselskab 16 16 8 

Site/Virksomhed/Lokalkontorer 31 37 39 

I alt 100 101 100 

N 80 194 263 
 
 
Tabel 6.22.f.  
 

 

 
2014 2008 2003 

Internationale HQ 30 16 19 

Nationale HQ 35 36 37 

Datterselskab 9 12 7 

Site/Virksomhed/Lokalkontorer 26 37 37 

I alt 100 101 100 

N 80 194 263 

Da organisationen er del af en større gruppe virksomheder/afdelinger, hvor be-

stemmes da politikkerne om udvidelse/reduktion af arbejdsstyrken hovedsageligt? 

(%) 

Da organisationen er del af en større gruppe virksomheder/afdelinger, hvor be-

stemmes da politikkerne om lederudvikling hovedsageligt? (%) 
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Afsnit 7: PROFESSIONALISERING AF HR 
 
Tabel 7.1. 
 
 

 
 2014 

I meget ringe grad 3 

I ringe grad 3 

I nogen grad 11 

I høj grad 25 

I meget høj grad 58 

I alt 100 

N 175 

 
Tabel 7.2. 
 
 

 

 
 2014 

Ikke vigtig 5 

2 12 

3 27 

4 34 

Meget vigtig 21 

I alt 100 

N 175 

 
  

I hvor høj grad opfatter du HR(-M) som et selvstændigt fag/fagområde (en profes-

sion ligesom regnskab og jura)? (%) 

Hvor vigtig er besiddelsen af en HR-specifik/-relevant mellem- eller videregående 

akademisk uddannelse for, at du ansætter en HR-medarbejder? (%) 
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Tabel 7.3. 
 
 

 

 
 2014 

10% 11 

25% 15 

50% 27 

75% 25 

100% 23 

I alt 100 

N 151 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
Tabel 7.4. 
 
 

 

 
 2014 

10% 7 

25% 7 

50% 24 

75% 26 

100% 36 

I alt 100 

N 70 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
  

Hvor stor en andel af de eksisterende HR-medarbejdere i organisationen har en 

HR-specifik/-relevant mellem- eller videregående akademisk uddannelse (skøn)? 

(%) 

Hvis din organisation benytter ’HR-partnere’, hvor stor en andel har en HR-

specifik/-relevant akademisk HR-uddannelse (skøn)? (%) 
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Tabel 7.5. 
 
 

 
 2014 

Indgående kendskab til organisationen/forretningen 51 

Høj HR-faglighed (fx lovgivning, værktøjer, erfaring og  
teknikker) 

49 

N 174 

 
 
 
Tabel 7.6. 
 
 

 

 
2014 

I meget ringe grad 3 

I ringe grad 2 

I nogen grad 22 

I høj grad 33 

I meget høj grad 39 

I alt 100 

N 174 

 

  

Hvad vejer tungest for HR-afdelingens/HR-partneres opgaveudførelse i din orga-

nisation? (%) 

I hvor høj grad oplever du, at HR-afdelingen/HR-partneres oplysninger, argumen-

ter og rådgivning får adgang til ledelsens opmærksomhed i forhold til (de) andre 

stabsfunktioner? (%) 
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Afsnit 8: TEAM POLITIK OG RETNINGSLINJER 
 
Tabel 8.1. 
 
 

 
 2014 

Slet ikke 4 

2 13 

3 33 

4 43 

Altid 8 

I alt 100 

N 174 
 
Tabel 8.2. 
 
 

 

 
 2014 

Ja 14 

Nej 86 

N 174 
 
Tabel 8.3. 
 
 

 
 2014 

Ja 60 

Nej 40 

N 25 

 
 
 
 
 
 
 

I hvilket omfang benytter din organisation sig af teams til løsning af opgaver? (%) 

Har organisationen en overordnet politik, formelle retningslinjer, procedurer eller 

en manual for etablering af teams? (%) 

Har HRM-afdelingen deltaget i udformning af disse? (%) 
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Tabel 8.4. 
 
 

 

 
 2014 

Meget ringe betydning 12 

Ringe betydning 21 

Nogen betydning 37 

Stor betydning 22 

Meget stor betydning 8 

I alt 100 

N 174 

  

Hvor vigtigt mener du, det er, for effektiv udnyttelse af teamorganisering af ar-

bejdsopgaver, at der er klare retningslinjer for brug af teams? (%) 
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Afsnit 9: PERSONLIGE OPLYSNINGER 
 
Tabel 9.1. 
 
 

 
 2014 

Ja 84 

Nej 16 

N 174 
 
Tabel 9.2. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 

Under 1 år 3 4 4 19 22 

1-5 år 15 23 25 42 39 

Over 5 år 82 73 71 39 38 

I alt 100 100 100 100 99 

N 131 154 302 236 618 

Note: Kategorien ”Kan ikke angives” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
Tabel 9.3. 
 
 

 
 2014 

Ja 83 

Nej 17 

N 146 

 
  

Arbejder du i HR afdelingen i din organisation? (%) 

Da du arbejder i HR afdelingen, hvor længe har du så været HR/personale specia-

list? (%) 

Er du den mest erfarne personale/HR manager i organisationen? (%) 
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Tabel 9.4. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 

Mand 45 41 54 64 67 

Kvinde 55 59 46 36 33 

N 174 328 506 506 709 

 
Tabel 9.5. 
 
 

 
 2014 

Under 1 år 8 

1-5 år 34 

Over 5 år 59 

I alt 100 

N 157 

Note: Kategorien ”Ikke relevant” udeladt fra 2014. N justeret. 

 
Tabel 9.6. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 

Ja 66 73 56 57 46 

Nej 34 27 44 43 54 

N 174 328 506 510 715 

 
  

Angiv venligst dit køn (%) 

Hvor længe har du arbejdet i organisationen? (%) 

Har du en universitetsuddannelse? (%) 
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Tabel 9.7. 
 
 

 
 2014 2008 2003 1999 1995 1992 

Økonomi 38 38 45 51 51 31 

Social og adfærdsvidenskab 7 14 16 12 9 14 

Humaniora/Kunst/Sprog 20 15 11 6 6 3 

Jura 12 12 11 14 15 32 

Ingeniørvidenskab 4 3 5 6 8 2 

Naturvidenskab 4 3 2 2 2 1 

Andet 16 16 11 9 9 16 

I alt 100 101 101 100 100 99 

N 115 240 306 287 382 Ukendt 

Indenfor hvilket akademisk felt studerede du under din højeste uddannelse? (%) 
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