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NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø  

44% af lederne angiver, at de i høj grad eller meget høj grad kan løse deres arbejde som leder inden for 

de rammer de er givet. 36% angiver, at de i høj eller meget høj grad kan fortolke de givne rammer for 

at nå bestemte mål og 36% af lederne, at de i høj eller meget høj grad føler sig i stand til at udfordre de 

givne rammer for at nå bestemte mål. Ledere med ledere under sig vurderer deres rammer mere posi-

tivt end deres kollegaer uden ledere under sig. Ledere på et højere anciennitetsniveau vurderer ligeså 

rammerne mere positivt end deres kollegaer på lavere anciennitetsniveau. Der findes endvidere en 

række sammenhænge med det psykiske arbejdsmiljø på sådan en måde, at ledere der er positive over for 

deres ledelsesrammer også vurderer deres arbejdsmiljø mere positivt.  

 

3 ud af 4 (74%) af lederne tager i høj eller meget høj grad initiativ til at etablere relationer, 

75% arbejder i høj eller meget høj grad aktivt på at anvende deres relationer og 37% angiver, at det i 

høj grad eller meget høj grad er muligt at dyrke deres relationer tilstrækkeligt. Ledere med ledere under 

sig angiver i højere grad at etablere og anvende relationer i forhold til ledere uden ledere under sig. I 

forhold til ancienniteten er det ledere med højere anciennitet, der oplever bedre mulighed for at dyrke 

deres relationer, mens der ikke er signifikante relationer i forhold til andre spørgsmål om relationer. 

Der findes endvidere en række sammenhænge med det psykiske arbejdsmiljø på sådan en måde at le-

dere der er positive over for deres relationer også vurderer deres arbejdsmiljø mere positivt. 

Baggrund 

DSR og Lederforeningen i DSR har i efteråret 2015 indsamlet data om ledende sygeplejer-

skers psykiske arbejdsmiljø. Et afledt formål at undersøge ledelsesrummets betydning for le-

dernes psykiske arbejdsmiljø. Ledernes psykiske arbejdsmiljø er behandlet i notatet: ”Leder-

nes psykiske arbejdsmiljø”.  

 

Dette notat har fokus på ledelsesrum, dels ledelsesrummet betydning for ledernes psykiske 

arbejdsmiljø, og dels ledernes oplevelse af deres ledelsesrum og hvordan denne oplevelse 

fordeler sig på ledelsesanciennitet, ledelsesniveau og sektor. 

 

Der er i spørgeskemaundersøgelsen separat spurgt ind til ledelsesrum via de to dimensioner: 

Rammer og Relationer. De to dimensioner stammer fra Væksthus for Ledelse (2009), iflg. 

hvilken man grundlæggende kan tale om to dimensioner i ledelsesrummet: Rammer og rela-

tioner (Ibid s.6). 

 

Af oversigt 1 fremgår hvilke spørgsmål1, der blev stillet vedr. rammer og relationer.  

 

                                                      
1 Der blev stillet flere spørgsmål i undersøgelsen som kunne betragtes som indikatorer på ledernes le-

delsesrum. Spørgsmålene er dog formuleret ind i en psykisk arbejdsmiljø ramme og er derfor ikke di-

rekte brugbare til at udsige noget om ledelsesrum. Der var endvidere i undersøgelsen spurgt ind til 

ledelsesspænd. Desværre har spørgsmålenes formulering her givet anledning til misforståelse, således 

at de indkomne svar har måtte forkastes. 
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Oversigt 1. Anvendte spørgsmål om ledelsesrummet  

Dimension Anvendte spørgsmål 

Rammer Kan du løse dit arbejde som leder godt inden for de rammer, du er givet?  

Har du mulighed for at kunne fortolke de givne rammer, for at nå bestemte 

mål?  

Føler du dig i stand til at udfordre de givne rammer, for at nå bestemte mål?  

Relationer Tager du initiativ til at etablere relationer?  

Arbejder du aktivt på at anvende dine relationer?  

Har du mulighed for at dyrke dine relationer tilstrækkeligt? 

 

For at undersøge ledelsesrummets betydning for det psykiske arbejdsmiljø, er de seks 

spørgsmål i oversigt 1 relateret til udvalgte arbejdsmiljøspørgsmål fra Lederliv 2015.  

 

Der er set på hvorvidt der er sammenhæng mellem ledelsesrummet og 10 forskellige dimen-

sioner ved det psykiske arbejdsmiljø. Under flere af dimensionerne er der stillet flere end et 

spørgsmål, men for at reducere mængden af relationer, er der udvalgt et enkelt spørgsmål 

under hver dimension. Det spørgsmål der er udvalgt under hver dimension er det som vur-

deres at være det mest enkle og overordnede spørgsmål for dimensionen. De 10 psykiske ar-

bejdsmiljøspørgsmål som er relateret til ledelsesrummet fremgår af oversigt 2. 

Oversigt 2. Anvendte spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø 

Dimension Anvendte spørgsmål 

Mening Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 

Rolleklarhed Er der klare mål for dit arbejde som leder? 

Retfærdighed  Oplever du, at beslutninger fra ledelsen over dig, er retfærdige? 

Tillid  Oplever du, at ledelsen over dig har tillid til, at du træffer de rigtige beslutnin-

ger? 

Anerkendelse Bliver dit arbejde som leder anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 

Sparring  Hvor ofte får du sparring fra dine ledelseskolleger, når du har behov for det? 

Samarbejde Har du et godt samarbejde med dine lederkollegaer? 

Indflydelse Har du mulighed for selv at kunne tilrettelægge dit arbejde? 

Forudsigelighed Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde som leder godt? 

Arbejdspres På en skala fra 1 til 10, hvor presset føler du dig i dit job som leder i hverdagen? 

 

I det følgende er foretaget to analyser: 

 

� Analyse 1. En analyse af ledernes oplevelse af deres rammer og relationer fordeler sig 

på ledelsesanciennitet, ledelsesniveau og sektor 

� Analyse 2. En analyse af sammenhængen mellem ledernes rammer og relationer og 

ledernes psykiske arbejdsmiljø.  
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Analyse 1. Ledernes oplevelse af deres ledelsesrum fordelt på baggrundsfaktorer  

I analysen af ledelsesrummet er der dels set på, hvordan besvarelserne fordeler sig på de 

seks spørgsmål om ledelsesrummet og dels på sammenhænge med baggrundsfaktorer. De 

baggrundsfaktorer der tages udgangspunkt i er følgende: Ledelsesniveau, anciennitet og sek-

tor.  

 

I nedenstående oversigt over baggrundsfaktorer ses det, at 2 ud af 3 (67%) af lederne befin-

der sig uden ledere under sig, mens hver tredje både har ledere over og under sig. Ledere 

uden ledere over sig udgør en lille andel, og indgår ikke som en separat kategori i analyserne 

af sammenhængen mellem ledelsesniveau og ledelsesrummet.  

 

Vedr. ancienniteten har 38% af lederne under 10 års ledererfaring, 36% har 10-19 år og hver 

fjerde (26%) har 20 år eller mere.   

 

Lederne i undersøgelsen fordeler sig således, at 38% er ansat i kommunerne og 56% i regio-

nerne. De øvrige er ansat i staten, det privat eller andre sektorer. Da der er for få responden-

ter i disse kategorier, er de ekskluderet fra de efterfølgende analyser om sammenhængene 

mellem sektor og ledelsesrummet.  

 

Oversigten viser, hvilke svarkategorier der er med i den første analyse. Disse er markeret 

med en stjerne, som illustrerer hvilke svarkategorier som indgår i de følgende analyser i 

denne første analyse.  

 Oversigt 3. Baggrundsfaktorer 

 Antal Procent 

Ledelsesniveau   

… Ledere uden leder over sig 17 1% 

… Ledere med både ledere over og under sig (*) 486 32% 

… Ledere uden ledere under sig (*) 1015 67% 

… Total 1522 100% 

Anciennitet   

… Under 10 år (*) 565 38% 

… 10-19 år (*) 545 36% 

… 20+ år (*) 384 26% 

… Total 1494 100% 

Sektor   

… Kommune (*) 579 38% 

… Region (*) 846 56% 

… Stat 14 1% 

… Privat 62 4% 

… Andet 16 1% 

… Total 1517 100% 

Anm. Data er uvægtet. Antal fremgår af tabellen. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelin-

gen, men fremgår ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

 



DSR Analyse Side 4 af 13 

 

Ledernes oplevelse af deres ledelsesrammer 

Lederne er stillet tre spørgsmål om deres oplevelser af deres ledelsesrammer. På de tre 

spørgsmål der er stillet for at afdække ledernes rammer, har der været mulighed for at svare 

på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til i meget høj grad, 2: I høj grad, 3: I nogen grad, 4: I ringe 

grad og 5 svarer til i meget ringe grad.  

 

Af tabel 1 fremgår det, at 44% af lederne angiver, at de i høj grad eller meget høj grad kan 

løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet. Halvdelen (49%) vurderer at 

de i nogen grad kan dette, mens 7% angiver det at i ringe eller meget ringe grad kan dette.  

 

36% angiver, at de i høj eller meget høj grad kan fortolke de givne rammer for at nå bestemte 

mål. 53% anvendte den midterste svarekategori og 11% angiver de to ringeste svarkatego-

rier.  

 

I forhold til det tredje og sidste spørgsmål om ledelsesrammer angiver 36% af lederne, at de i 

høj eller meget høj grad føler sig i stand til at udfordre de givne rammer for at nå bestemte 

mål. 44% er i nogen grad i stand til at udfordre de givne rammer for at nå bestemte mål og 

18% er i ringe eller meget ringe grad i stand til dette.  

Tabel 1. Spørgsmål om ledelsesrammer  

 

1 (I me-

get høj 

grad) 2 3 4 

5 (I me-

get 

ringe 

grad) 

Kan du løse dit arbejde som leder godt inden 

for de rammer, du er givet? 7% 37% 49% 5% 2% 

Har du mulighed for at kunne fortolke de 

givne rammer for at nå bestemte mål? 7% 29% 53% 9% 2% 

Føler du dig i stand til at udfordre de givne 

rammer for at nå bestemte mål? 6% 30% 44% 15% 3% 

Anm. , n=1.603. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår ikke af tabellen. 

Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

 

Ses på, hvorledes der er forskelle i oplevelsen af de ledelsesmæssige rammer i forhold til føl-

gende tre parametre, finder vi, at ledelsesniveauet og anciennitet er relateret til rammerne for 

ledernes arbejde, jf. tabel 2.  

 

Ledere med ledere under sig vurderer deres rammer mere positivt end deres kollegaer uden 

ledere under sig. Ledere på et højere anciennitetsniveau vurderer ligeså rammerne mere po-

sitivt end deres kollegaer på lavere anciennitetsniveau. Der findes ingen forskel på ledere af-

hængig af om de er ansat i kommunerne, eller regionerne. De signifikante resultater af disse 

analyser fremgår af tabel 3.  

 

  



DSR Analyse Side 5 af 13 

 

Tabel 2. Signifikante forskelle mellem ledelsesrammer og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau 

Leder-anci-

ennitet Sektor  

Kan du løse dit arbejde som leder godt inden for 

de rammer, du er givet? Ja Ja Nej 

Har du mulighed for at kunne fortolke de givne 

rammer for at nå bestemte mål? Ja Ja Nej 

Føler du dig i stand til at udfordre de givne 

rammer for at nå bestemte mål? Ja Ja Nej 

Tabel 3. Sammenhæng mellem rammer og tre baggrundsfaktorer  

 Ledelsesniveau Lederanciennitet Total 

 Ledere over 

og under sig 

Ingen ledere 

under sig 

<10 år 10-19 år 20+ år  

Kan du løse dit arbejde som leder godt inden for de rammer, du er givet? 

I meget høj 

grad 
10% 4% 4% 7% 11% 7% 

I høj grad 41% 35% 32% 39% 41% 37% 

I nogen grad 45% 52% 55% 48% 43% 49% 

I ringe/meget 

ringe grad 
3% 8% 8% 6% 5% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Har du mulighed for at kunne fortolke de givne rammer for at nå bestemte mål? 

I meget høj 

grad 
10% 4% 3% 7% 11% 7% 

I høj grad 33% 27% 28% 27% 32% 29% 

I nogen grad 49% 57% 56% 55% 48% 53% 

I ringe/meget 

ringe grad 
8% 12% 13% 11% 9% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Føler du dig i stand til at udforske de givne rammer for at nå bestemte mål? 

I meget høj 

grad 
9% 4% 4% 6% 9% 6% 

I høj grad 36% 27% 26% 30% 37% 30% 

I nogen grad 41% 48% 47% 47% 39% 44% 

I ringe/meget 

ringe grad 
14% 20% 22% 16% 15% 18% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ledernes oplevelse af deres relationer 

I forhold til den anden dimension af ledelsesrummet, er der stillet tre spørgsmål om ledernes 

relationer med samme fem svarkategorier, jf. tabel 4.  

 

3 ud af 4 (74%) af lederne tager i høj eller meget høj grad initiativ til at etablere relationer. 

22% arbejder i nogen grad på dette. Kun 4 % svarer, at de i ringe eller meget grad gør dette.  

 

75% arbejder i høj eller meget høj grad aktivt på at anvende deres relationer, 21% arbejder i 

nogen grad på dette mens 3% i ringe eller meget grad gør dette. 

 

I forhold til om lederne har mulighed for at dyrke deres relationer tilstrækkeligt angiver 

37%, at dette i høj grad eller meget høj grad er muligt. 49% gør dette i nogen grad og 14% 

vurderer, at dette i ringe eller meget ringe grad er muligt.   

Tabel 4. Spørgsmål om relationer 

 

1 (I me-

get høj 

grad) 2 3 4 

5 (I me-

get 

ringe 

grad) 

Tager du initiativ til at etablere relationer? 25% 49% 22% 3% 1% 

Arbejder du aktivt på at anvende dine relati-

oner? 23% 52% 21% 3% 0% 

Har du mulighed for at dyrke dine relationer 

tilstrækkeligt?  7% 30% 49% 12% 2% 

Anm. n=1.596. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår ikke af tabellen. 

Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse. 

 

Ses der på, hvorledes der er forskelle mellem relationerne og de tre baggrundsparametre fin-

der vi, at alle 3 spørgsmål om relationer er associeret med ledelsesniveauet, mens kun et af 

spørgsmålene om relationer er associeret med lederanciennitet (tabel 5).  

 

Ledere med ledere under sig angiver i højere grad at etablere og anvende relationer i forhold 

til ledere uden ledere under sig. I forhold til ancienniteten er det ledere med højere ancienni-

tet der oplever bedre mulighed for at dyrke deres relationer, mens der ikke er signifikante 

relationer i forhold til andre spørgsmål om relationer. Der er ingen sammenhæng med sek-

tor. Resultaterne af disse analyser fremgår af tabel 5 og de specifikke signifikante resultater 

fremgår af tabel 6.  

Tabel 5. Signifikante forskelle mellem ledelsesrelationer og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau 

Leder-anci-

ennitet Sektor  

Tager du initiativ til at etablere relationer? Ja Nej Nej 

Arbejder du aktivt på at anvende dine relatio-

ner? Ja Nej 

Nej 

Har du mulighed for at dyrke dine relationer til-

strækkeligt?  Ja Ja 

Nej 

 



DSR Analyse Side 7 af 13 

 

Tabel 6. Sammenhæng mellem relationer og tre baggrundsfaktorer  

 Ledelsesniveau Lederanciennitet Total 

 Ledere over 

og under sig 

Ingen ledere 

under sig 

<10 år 10-19 år 20+ år  

Tager du initiativ til at etablere relationer? 

I meget høj 

grad 
31% 21%    25% 

I høj grad 48% 49%    49% 

I nogen grad 17% 26%    22% 

I ringe/meget 

ringe grad 
3% 4%    4% 

Total 100% 100%    100% 

Arbejder du aktivt på at anvende dine relationer? 

I meget høj 

grad 
29% 21%    23% 

I høj grad 54% 52%    52% 

I nogen grad 15% 24%    21% 

I ringe/meget 

ringe grad 
3% 4%    3% 

Total 100% 100%    100% 

Har du mulighed for at dyrke dine relationer tilstrækkeligt? 

I meget høj 

grad 
10% 5% 5% 6% 12% 7% 

I høj grad 33% 28% 27% 32% 30% 30% 

I nogen grad 45% 51% 51% 49% 47% 49% 

I ringe/meget 

ringe grad 
11% 15% 16% 14% 10% 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Opsamling på analyse 1 

44% af lederne angiver, at de i høj grad eller meget høj grad kan løse deres arbejde som leder 

inden for de rammer de er givet. 36% angiver at de i høj eller meget høj grad kan fortolke de 

givne rammer for at nå bestemte mål og 36% af lederne, at de i høj eller meget høj grad føler 

sig i stand til at udfordre de givne rammer for at nå bestemte mål.  

 

3 ud af 4 (74%) af lederne tager i høj eller meget høj grad initiativ til at etablere relationer 

75% arbejder i høj eller meget høj grad aktivt på at anvende deres relationer og 37% angiver, 

at det i høj grad eller meget høj grad er muligt at dyrke deres relationer tilstrækkeligt.  

 

Ledere med ledere under sig vurderer deres rammer mere positivt og angiver i højere grad 

at etablere og anvende relationer i forhold til ledere uden ledere under sig.  

 

Ledere på et højere anciennitetsniveau vurderer ligeså rammerne mere positivt og oplever 

bedre mulighed for at dyrke deres relationer, mens der ikke er signifikante relationer i for-

hold til andre spørgsmål om relationer. 
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Analyse 2. Rammer og relationers sammenhæng til psykisk arbejdsmiljø  

I det følgende analyser der på sammenhænge mellem hhv. rammer og relationerne i forhold 

til udvalgte psykiske arbejdsmiljøspørgsmål.  

Der er fundet en klar sammenhæng mellem rammer og psykisk arbejdsmiljø på alle de ad-

spurgte forhold. Ledere, der i høj grad oplever at kunne løse deres arbejde godt inden for de 

rammer de er givet og ledere som har mulighed for at kunne fortolke og udfordre de givne 

rammer for at nå bestemte, oplever således i højere grad2: 

� Meningsfulde arbejdsopgaver  

� Klare mål for deres arbejde 

� Retfærdige beslutninger fra ledelsen over dem 

� Tillid fra ledelsen til at de træffer de rigtige beslutninger 

� Anerkendelse og påskønnelse fra deres nærmeste leder 

� Sparring fra lederkollegaer, når er er behov for det  

� Godt samarbejde med ledelseskollegaerne 

� Mulighed for selv at kunne tilrettelægge deres arbejder 

� Tilstrækkelig information til at klare deres arbejder godt 

� Lavt arbejdspres i deres hverdag 

 

Dette fremgår af tabel 7. Der er dog kun udtrukket tal for spørgsmålet: ”Kan du løse dit arbejde 

godt inden for de rammer, du er givet”. Der er ikke udtrukket tal for de øvrige to spørgsmål om 

rammer, da disse ligner ovenstående tabel til forveksling.   

Tabel 7. Sammenhæng mellem ledelsesrammer og det psykiske arbejdsmiljø  

 I meget 

høj grad 

I høj grad I nogen 

grad 

I ringe/ meget 

ringe grad 

Total 

Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 

… I meget høj grad 86% 39% 17% 14% 30% 

… I høj grad 11% 53% 55% 29% 49% 

… I nogen grad 3% 8% 27% 51% 20% 

… I ringe/meget ringe grad  0%  0% 1% 6% 1% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Er der klare mål for dit arbejde som leder?  

… I meget høj grad 33% 9% 3% 3% 7% 

… I høj grad 45% 53% 32% 15% 39% 

… I nogen grad 20% 34% 55% 52% 44% 

… I ringe/meget ringe grad  3% 4% 11% 30% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Oplever du, at beslutninger fra ledelsen over dig, er retfærdige?  

… I meget høj grad 31% 6% 2% 1% 5% 

… I høj grad 49% 56% 31% 16% 40% 

… I nogen grad 16% 35% 55% 49% 43% 

… I ringe/meget ringe grad  4% 3% 11% 34% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

                                                      
2 I forhold til deres kolleger som er mere udfordret på at løse deres arbejde godt og som i mindre grad 

følger sig i stand til at fortolke og udfordre de givne rammer 
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Oplever du, at ledelsen over dig har tillid til, at du træffer de rigtige beslutninger?  

… I meget høj grad 70% 41% 20% 5% 30% 

… I høj grad 25% 50% 55% 31% 49% 

… I nogen grad 4% 9% 23% 42% 18% 

… I ringe/meget ringe grad  1% 0% 3% 22% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Bliver dit arbejde som leder anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?  

… I meget høj grad 48% 26% 10% 7% 18% 

… I høj grad 39% 41% 34% 20% 36% 

… I nogen grad 11% 24% 40% 35% 31% 

… I ringe/meget ringe grad  2% 8% 17% 38% 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Hvor ofte får du sparring fra dine ledelseskolleger, når du har behov for det?  

… I meget høj grad 39% 29% 15% 11% 22% 

… I høj grad 37% 40% 40% 29% 38% 

… I nogen grad 18% 24% 32% 36% 28% 

… I ringe/meget ringe grad  7% 7% 13% 23% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Har du et godt samarbejde med dine lederkollegaer?  

… I meget høj grad 53% 32% 21% 18% 27% 

… I høj grad 38% 49% 52% 39% 49% 

… I nogen grad 9% 18% 24% 34% 21% 

… I ringe/meget ringe grad  1% 1% 2% 9% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Har du mulighed for selv at kunne tilrettelægge dit arbejde?  

… I meget høj grad 78% 45% 25% 13% 35% 

… I høj grad 21% 53% 62% 55% 55% 

… I nogen grad 2% 2% 11% 27% 8% 

… I ringe/meget ringe grad  0%  0% 2% 5% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde som leder godt? 

… I meget høj grad 30% 8% 3% 1% 7% 

… I høj grad 53% 56% 34% 17% 43% 

… I nogen grad 15% 33% 53% 52% 43% 

… I ringe/meget ringe grad  2% 3% 10% 30% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

På en skala fra 1 til 10, hvor presset føler du dig i dit job som leder i hverdagen?  

… Højt arbejdspres 57% 31% 10% 1% 27% 

… Middel arbejdspres 39% 56% 55% 27% 52% 

… Lavt arbejdspres 4% 12% 35% 72% 21% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Anm: Rammer i denne tabel tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Kan du løse dit arbejde godt inden for de rammer, du er 

givet? Der er ikke udtrukket tal for de øvrige to spørgsmål om rammer, da disse ligner ovenstående tabel til forveksling.  Alle 

de viste psykiske arbejdsmiljøspørgsmål er statistisk signifikant relateret til dette spørgsmål om rammer, da p<0,05. Kilde. Le-

derliv 2015/DSR analyse 
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Sammenhænge mellem ledernes relationer og deres psykiske arbejdsmiljø 

Der er også fundet klare sammenhænge mellem relationer og psykisk arbejdsmiljø på alle de 

analyserede forhold. Ledere, der i høj grad tager initiativ til at etablere og arbejde aktivt på at 

anvende deres relationer, samt ledere, der oplever at have mulighed for at dyrke deres relati-

oner tilstrækkeligt, oplever således i højere grad3:  

� Klare mål for deres arbejde 

� Retfærdige beslutninger fra ledelsen over dem 

� Tillid fra ledelsen til at de træffer de rigtige beslutninger 

� Anerkendelse og påskønnelse fra deres nærmeste leder 

� Sparring fra lederkollegaer, når er er behov for det  

� Godt samarbejde med ledelseskollegaerne. 

� Mulighed for selv at kunne tilrettelægge deres arbejder 

� Tilstrækkelig information til at klare deres arbejder godt 

� Lavt arbejdspres i deres hverdag 

 

Dette fremgår af tabel 8. Der er dog kun udtrukket tal for spørgsmålet: ”Arbejder du aktivt på 

at anvende dine relationer”. Der er ikke udtrukket tal for de øvrige to spørgsmål om relationer, 

da disse ligner ovenstående tabel til forveksling.  

Tabel 8. Sammenhæng mellem spørgsmålet om ledelsesrammerne og det psykiske ar-

bejdsmiljø  

Arbejder du aktivt på at anvende 

dine relationer 

I meget 

høj grad 

I høj grad I nogen 

grad 

I ringe/ me-

get ringe 

grad 

Total 

Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?  

… I meget høj grad 49% 24% 21% 31% 30% 

… I høj grad 36% 54% 51% 50% 49% 

… I nogen grad 14% 21% 25% 16% 20% 

… I ringe/meget ringe grad  0% 1% 2% 3% 1% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Er der klare mål for dit arbejde som leder?  

… I meget høj grad 16% 5% 4% 5% 7% 

… I høj grad 41% 41% 34% 34% 39% 

… I nogen grad 34% 47% 49% 52% 44% 

… I ringe/meget ringe grad  9% 7% 12% 8% 9% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Oplever du, at beslutninger fra ledelsen over dig, er retfærdige?  

… I meget høj grad 9% 4% 5% 7% 5% 

… I høj grad 47% 41% 31% 49% 40% 

… I nogen grad 36% 46% 51% 35% 43% 

… I ringe/meget ringe grad  8% 8% 13% 9% 9% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

                                                      
3 I forhold til deres kolleger, der i mindre grad tager initiativ til at etablere og tage initiativ til at an-

vende deres relationer og som i mindre grad har mulighed for at dyrke deres relationer 
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Oplever du, at ledelsen over dig har tillid til, at du træffer de rigtige beslutninger?  

… I meget høj grad 50% 24% 24% 28% 30% 

… I høj grad 34% 56% 51% 47% 49% 

… I nogen grad 14% 18% 22% 22% 18% 

… I ringe/meget ringe grad  3% 3% 3% 3% 3% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Bliver dit arbejde som leder anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?  

… I meget høj grad 30% 14% 16% 16% 18% 

… I høj grad 32% 41% 30% 33% 36% 

… I nogen grad 25% 32% 37% 31% 31% 

… I ringe/meget ringe grad  13% 13% 16% 20% 14% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Hvor ofte får du sparring fra dine ledelseskolleger, når du har behov for det? 

… I meget høj grad 33% 19% 16% 17% 22% 

… I høj grad 38% 41% 35% 30% 38% 

… I nogen grad 22% 28% 35% 28% 28% 

… I ringe/meget ringe grad  7% 11% 13% 25% 11% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Har du et godt samarbejde med dine lederkollegaer?  

… I meget høj grad 43% 26% 15% 19% 27% 

… I høj grad 41% 53% 52% 36% 49% 

… I nogen grad 15% 19% 29% 41% 21% 

… I ringe/meget ringe grad  1% 2% 3% 5% 3% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Har du mulighed for selv at kunne tilrettelægge dit arbejde?  

… I meget høj grad 41% 33% 33% 43% 35% 

… I høj grad 53% 57% 55% 48% 55% 

… I nogen grad 6% 9% 10% 5% 8% 

… I ringe/meget ringe grad  1% 1% 1% 3% 1% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde som leder godt?  

… I meget høj grad 13% 5% 4% 2% 7% 

… I høj grad 45% 44% 38% 40% 43% 

… I nogen grad 35% 45% 47% 43% 43% 

… I ringe/meget ringe grad  7% 7% 10% 15% 8% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

På en skala fra 1 til 10, hvor presset føler du dig i dit job som leder i hverdagen?  

… Højt arbejdspres 30% 20% 12% 22% 27% 

… Middel arbejdspres 50% 53% 57% 40% 52% 

… Lavt arbejdspres 20% 27% 31% 38% 21% 

… Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Anm: Relationer i denne tabel tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Arbejder du aktivt på at anvende dine relationer? Der 

er ikke udtrukket tal for de øvrige to spørgsmål om relationer, da disse ligner ovenstående tabel til forveksling.  Alle de viste 

psykiske arbejdsmiljøspørgsmål er statistisk signifikant relateret til dette spørgsmål om rammer, da p<0,05. Kilde. Lederliv 

2015/DSR analyse 
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Opsamling på analyse 2 

På både rammer og relationer findes der en sammenhæng med en række udvalgte psykiske 

arbejdsmiljøparametre.  

 

Der er en sammenhæng mellem ledernes oplevede ledelsesrammer og ledernes relationer i 

forhold til mening, rolleklarhed, retfærdighed, tillid, anerkendelse, sparring, samarbejde og 

indflydelse samt arbejdspres. Jo bedre vurdering af ledelsesrummet, jo mere positivt opleves 

det psykiske arbejdsmiljø.  

 

Det er dog ikke til at sige, hvilken vej årsagssammenhængen går. Om det er rammer og rela-

tioner, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø, eller om det er det psykiske arbejdsmiljø der 

påvirker ledernes opfattelse af deres rammer og relationer, er ikke muligt at påvise ud fra 

denne undersøgelse.  
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Metode  

 

Lederliv 2015 er gennemført i perioden 27. oktober til 8. november 2015. Svarprocenten for undersø-

gelsen var 39% (1603 besvarede ud af 4157 inviterede).  

 

De inviterede til undersøgelsen består af medlemmer, som er angivet som ledere i DSR’s medlem sy-

stem og ikke er medlem af kongressen, kredsbestyrelsen eller ansat i DSR. Medlemmerne er inviteret 

via mail eller per brev for de der ikke er registreret med en mailadresse. Idet respondenterne ikke ad-

skiller sig fra de inviterede, er der ikke behov for at vægte data.  

 

Der er foretaget en del signifikans test af sammenhænge mellem de enkelte arbejdsmiljøspørgsmål og 

tre baggrundsvariable. Der er anvendt en chi-2 test, og svarkategorierne er sammenlagt hvor der har 

været for få besvarelser til at gennemføre en test. Besvarelserne ’Ved ikke’ og ’Ikke relevant’ er eksklu-

deret i denne test. Baggrundsvariablene der er testet på er følgende:  

 

� Ledelsesniveau: Ledere, der både har ledere over og under sig samt leder under ledere under 

sig 

� Anciennitet: <10 år, 10-19 år og 20+ år 

� Sektor: Kommunerne og regionerne.  

 

 


