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ANALYSENOTAT 

Flere humanister i ledelse 

 

I dette analysenotat kigger Dansk Magisterforening (DM) på antallet af akademikere og specielt 
akademikere med en humanistisk uddannelse, der arbejder i ledelsesarbejde, og på udviklingen 
i disse antal mellem 2010 og 2017. Notatet indeholder også en oversigt over hvilke brancher, de 
humanistiske akademikere arbejder i. 

Notatets hovedpunkter 

 Antallet af humanistiske akademikere i ledelse voksede forholdsmæssigt mere end det 
totale antal akademikere i ledelse mellem 2010 og 2017, nemlig med henholdsvis 39,4 
og 33,3 procent.  

 Humanistiske akademikere i ledelse arbejder typisk i undervisningssektoren. 

Om notatet 
Notatet er udarbejdet i februar 2020 af Cla-
ra Frendrup, og Martin Ærbo Vesterbæk fra 
Dansk Magisterforening. Alle tal stammer fra 
Danmarks Statistiks datasæt (RAS for 2010 
og 2017).  

Kontakt 
Hvis du har spørgsmål til analysen kan du 
kontakte DM’s analyseafdeling på 
analyse@dm.dk Hvis du har spørgsmål til 
brug af analysen i pressen, kan du kontakte 
DM’s pressevagt på 29 11 60 80.
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1. Akademikere i ledelse 
Det totale antal af akademikere (personer med en længere videregående uddannelse eller en 
ph.d.) i ledelsesarbejde voksede med 3.419 mellem 2010 og 2017, mens antallet af disse med en 
humanistisk uddannelse voksede med 355 personer, jf. tabel 1 nedenfor. Det vil sige at antallet af 
humanister i ledelse voksede med 39,4 procent, mens det totale antal akademikere i ledelsesar-
bejde kun voksede med 33,3 procent. Dermed er andelen af akademikere i ledelse, der er hu-
manister, vokset mellem 2010 og 2017.   

Tabel 1. Totalt antal akademikere og antal humanistiske akademikere i ledelsesarbejde 

 
2010 2017 Ændring 

Akademikere i ledelse            10.280                13.699     33,3 % 

Humanister i ledelse                  901                   1.256     39,4 % 

2. Humanister i ledelse arbejder i undervisningssektoren 
Humanisterne i ledelse arbejder primært i undervisningssektoren. Som det fremgår af tabel 2, er 
en betydelig del af disse humanister også ansat i brancherne offentlig administration, interesse-
organisationer og handel. 

Tabel 2. Antal humanister i ledelse fordelt på brancher 

Brancher 2010 2017 Ændring 

Undervisning 199 270 36 % 

Offentlig administration 95 153 61 % 

Interesseorganisationer 48 113 135 % 

Handel 74 96 30 % 

Energi, industri og transport 74 85 15 % 

Kultur og fritid 73 85 16 % 

Konsulent 58 83 43 % 

Forlag, radio og TV 62 66 6 % 

IT og tele 44 61 39 % 

NGO og patientforeninger 41 53 29 % 

Finans 34 46 35 % 

Sundhed og socialvæsen 27 35 30 % 

Bolig og udlejning 10 15 50 % 

Miljø og teknisk rådgivning 9 15 67 % 

Forskning 9 10 11 % 

Farma, kemi og biotek 7 5 -29 % 

 

 


