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NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015   

Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesni-

veau, anciennitetskategori og sektor den pågældende tilhører. Generelt oplever ledere, der både har le-

dere over og under sig, et mere positivt psykisk arbejdsmiljø målt ud fra en række dimensioner end de-

res ledelseskolleger, som ikke har ledere under sig. Ledere med høj anciennitet oplever ligeså et mere 

positivt psykisk arbejdsmiljø end deres kollegaer med en lavere anciennitet som leder. I forhold til sek-

tortilhør, er der ikke generelle tendenser.  

Baggrund 

Dette notat er baseret på resultater fra Lederforeningen og DSR’s Lederlivsundersøgelse 

2015, kaldet Lederliv 2015. Lederlivsundersøgelsen blev udført i efteråret 2015 af Lederfor-

eningen i DSR og DSR’s analyseafdeling. 

 

Formålet med Lederlivsundersøgelsen er at øge viden om ledende sygeplejerskers arbejds-

miljø, herunder ledelsesrummets betydning for ledende sygeplejerskers arbejdsmiljø. Ledel-

sesrum er dog ikke genstandsfelt for denne analyse, men bliver i stedet behandlet i Notat 2: 

”Ledernes ledelsesrum og ledelsesrummets betydning for ledernes psykiske arbejdsmiljø”. I 

Lederliv 2015 er ledernes psykiske arbejdsmiljø belyst ud fra en række arbejdsmiljødimensio-

ner, som ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udtrykker det psyki-

ske arbejdsmiljø.  

 

Dette notat sammenfatter resultaterne for den række af underspørgsmål, som Lederliv 2015 

har afdækket inden for følgende psykiske arbejdsmiljødimensioner:  

 

� Mening i arbejdet 

� Rolleklarhed og rollekonflikter 

� Tillid, retfærdighed og anerkendelse 

� Forudsigelighed 

� Indflydelse 

� Ledelsesmæssig sparring 

� Samarbejde  

� Udviklingsmuligheder 

� Arbejdspres 

� Balance mellem arbejdsliv og privatliv  

� Jobtilfredshed 

 

Med få undtagelser er de arbejdsmiljødimensioner, som er benyttet i Lederliv 2015, gengan-

gere fra SATH undersøgelsen, som er en større arbejdsmiljøundersøgelse der foretages af 

DSR og udføres på et repræsentativt udsnit af alle DSR’s medlemmer – både ledere og ikke 

ledere. Spørgsmålene under de benyttede arbejdsmiljødimensioner i Lederliv 2015 er dog til-

passet målgruppen, som i modsætning til SATH, alene består af ledende sygeplejersker. In-

tentionen med at opstille en ny spørgeramme er således, at udvikle et spørgeskema udeluk-

kende rettet mod ledere. 
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Formål 

Formålet med dette notat er, at afdække ledende sygeplejersker psykiske arbejdsmiljø. Dette 

gøres ved at: 

a) Undersøge hvordan den samlede gruppe af ledende sygeplejersker oplever det psyki-

ske arbejdsmiljø. 

b) Undersøge om der er forskelle i oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø afhængig af 

en leders ledelsesanciennitet, ledelsesniveau eller den sektor lederen arbejder i. 

 

Det er første gang denne omfattende undersøgelse af ledernes arbejdsmiljø foretages. Dette 

betyder, at der ikke er mulighed for at sammenligne over tid. For at kunne foretage en sam-

menligning over tid, er der i et sideløbende notat foretaget en analyse af udviklingen af le-

dernes besvarelser fra SATH 2012 til SATH 2015. Dette fremgår af notat ”Ledernes psykiske 

arbejdsmiljø 2015 - Udvikling fra 2012 til 2015”. 

Baggrundsoplysninger 

Nedenstående oversigt over baggrundsfaktorerne viser, hvordan respondenterne har fordelt 

sig på de tre faktorer: Ledelsesniveau, anciennitet og sektor.  

 

Det er kun de svarkategorier, som er markeret med en stjerne, som indgår i de efterfølgende 

analyser, hvor det pågældende arbejdsspørgsmål fordeles på baggrundsfaktorerne. I de øv-

rige svarkategorier er der for få besvarelser til at de kan indgå som en separat svarkategori. 

Dvs. følgende svarkategorier er ikke med i den efterfølgende undersøgelse: Ledere uden le-

der over sig, statsansatte ledere, privatansatte ledere og ledere ansat i andre sektorer. 

 Oversigt over 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.  
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Analysen 

I det følgende analyseres ledende sygeplejerskers oplevelse af hver enkelt arbejdsmiljødi-

mension – dels generelt for gruppen og dels relateret til ledelsesanciennitet, ledelsesniveau 

og sektor. 

 

Arbejdsmiljødimensionerne, der analyseres er:  

• Mening i arbejdet 

• Rolleklarhed og rollekonflikter 

• Tillid, retfærdighed og anerkendelse 

• Forudsigelighed 

• Indflydelse 

• Ledelsesmæssig sparring, samarbejde og udviklingsmuligheder 

• Arbejdspres 

• Balance mellem arbejdsliv og privatliv  

• Jobtilfredshed 

Mening i arbejdet 

Lederne er spurgt til tre forhold, der fortæller om deres oplevelse af mening i arbejdet:  

1. Meningsfulde arbejdsopgaver;  

2. Motivation og engagement; samt  

3. Meningsfulde beslutninger fra topledelsen. 

 

Som det fremgår af tabel 1, oplever 79% af lederne i høj eller meget høj grad, at deres arbejds-

opgaver er meningsfulde. 82% oplever i høj eller meget høj grad, at de føler sig motiveret og 

engageret. Ca. 1/3 (31%) oplever i høj eller meget høj grad, at beslutninger fra topledelsen er 

meningsfulde, mens lidt over halvdelen (57%) oplever dette i nogen grad og 12% i ringe 

grad. 

 

Alle forhold vedr. mening i arbejdet opleves forskelligt alt efter lederens ledelsesniveau, le-

delsesanciennitet og sektortilhør. Ledere, der både har ledere over og under sig, oplever hø-

jere grad af mening i deres arbejde end deres kolleger, som ikke har ledere under sig. Ledere 

med høj anciennitet oplever højere grad af mening i arbejdet end deres kollegaer med en la-

vere anciennitet som leder. De kommunale ledere oplever højere grad af mening end deres 

regionale kolleger. Se tabel a samt figur 1-9 i bilaget.  

Tabel 1. Spørgsmål om mening i arbejdet 

 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I min-

dre grad 

I meget 

ringe 

grad 

Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 30% 49% 20% 1% 0% 

Føler du dig motiveret og engageret i dit ar-

bejde som leder? 36% 46% 15% 2% 1% 

Oplever du, at beslutninger fra topledelsen 

er meningsfulde?  5% 26% 57% 10% 2% 

Anm. Data er uvægtet, n=1587. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  
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Tabel a. Signifikante forskelle mellem mening i arbejdet og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau Anciennitet Sektor  

Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Ja Ja Ja 

Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde 

som leder? Ja Ja Ja 

Oplever du, at beslutninger fra topledelsen er 

meningsfulde?  Ja Ja Ja 

Anm. Data er uvægtet. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er ekskluderet fra det statistiske test. Der er 

testet med en chi-i-anden test med et signifikansniveau på 95%. Sektor sammenligner KL med DR.  

Rolleklarhed og rollekonflikter 

Lederne er spurgt til fem forhold, der fortæller om deres oplevelse af rolleklarhed og rolle-

konflikt: 

1. Klarhed om ansvarsområder 

2. Viden om forventninger 

3. Klare mål 

4. Modstridende forventninger 

5. Håndtering af modstridende forventninger. 

 

Som det fremgår af tabel 2 oplever 3 ud af 4 (76%) af lederne høj eller meget høj grad af klar-

hed over deres ansvarsområder. Lidt mindre, nemlig 70% oplever i høj eller meget høj grad 

at vide nøjagtigt, hvad der forventes af dem i deres arbejde som leder.  

 

Knap halvdelen (46%) oplever høj eller meget høj grad af klare mål for deres arbejde som le-

der, mens den anden halvdel (44%) oplever dette i nogen grad.  

 

52% af lederne oplever modstridende forventninger til dem som leder, jf. tabel 3. Af disse le-

dere oplever hver 4. (27%) sig i høj grad i stand til at kunne håndtere disse modstridende for-

ventninger, mens 3 ud af 4 i nogen grad (67%) eller i ringe grad (6%) oplever at kunne hånd-

tere disse modstridende forventninger, jf. tabel 4. 

 

Oplevelsen af rolleklarhed og rollekonflikter opleves forskelligt alt efter lederens ledelsesni-

veau og anciennitet. Ledere, der både har ledere over og under sig, og ledere med høj ancien-

nitet (10+ år) oplever i højere grad rolleklarhed samt at de er i stand til at håndtere modstrid-

ende forventninger til deres rolle som ledere, end de ledere, der ikke har ledere under sig og 

de ledere som har under 10 års anciennitet. Samtidig oplever ledere i højere grad modstrid-

ende forventninger til dem som ledere, hvis de er ansat uden ledere under sig, er ledere med 

lav anciennitet samt ansat i regionerne. Se tabel b samt 10-24 i bilaget. 

 

Oplevelsen af rolleklarhed og rollekonflikt opleves på enkelte elementer forskelligt alt efter 

sektor, men ikke på alle elementer. Der er således forskel mellem den kommunale og regio-

nale sektor i forhold til klarhed over ansvarsområder og ifht oplevelsen af modstridende for-

ventninger. En større andel af de regionalt ansatte ledere oplever i meget høj grad – sammen-

lignet med kommunale - at der er klare mål for deres arbejde som ledere. En større andel af 

de regionale ledere oplever samtidig modstridende forventninger til lederrollen, end ledere 

fra den kommunale sektor. Se tabel b og bilagsfigur 10-24. 
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Tabel 2. Spørgsmål om rolleklarhed 

 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I min-

dre grad 

I meget 

ringe grad 

Ved du helt klart, hvad der er dine ansvars-

områder i forhold til de øvrige ledelsesni-

veauer over og/eller under dig? 27% 49% 21% 2% 1% 

Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i 

dit arbejde som leder? 23% 47% 27% 3% 1% 

Er der klare mål for dit arbejde som leder?  7% 39% 44% 7% 2% 

Anm. Data er uvægtet, n=1580/1576. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men frem-

går ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel 3. Spørgsmål om modstridende forventninger 

 Ja Nej 

Oplever du modstridende forventninger til dig som leder? 52% 41% 

Anm. Data er uvægtet, n=1578. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel 4. Spørgsmål om modstridende forventninger 

 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I min-

dre grad 

I meget 

ringe 

grad 

Oplever du dig i stand til at håndtere de 

modstridende forventninger, der er til dig 

som leder?  1% 26% 67% 5% 1% 

Anm. Data er uvægtet, n=812. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel b. Signifikante forskelle mellem rolleklarhed/rollekonflikter og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau Anciennitet Sektor 

Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder i 

forhold til de øvrige ledelsesniveauer over og/eller un-

der dig? 

Ja Ja Nej 

Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit ar-

bejde som leder? 

Ja Ja Nej 

Er der klare mål for dit arbejde som leder?  Ja Ja Ja 

Oplever du modstridende forventninger til dig som le-

der? 

Ja Ja Ja 

Oplever du dig i stand til at håndtere de modstridende 

forventninger, der er til dig som leder? 

Ja Ja Nej 

Anm. Data er uvægtet. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er ekskluderet fra det statistiske test. Der er 

testet med en chi-i-anden test med et signifikansniveau på 95%. Sektor sammenligner KL med DR.  
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Tillid og retfærdighed 

Lederne er spurgt til fire forhold, der fortæller om deres oplevelse af tillid og retfærdighed: 

1. Indblanding i beslutninger 

2. Retfærdige ledelsesbeslutninger 

3. Tillid til deres beslutninger 

4. Tryghed ved at udtrykke holdninger. 

 

7% oplever i høj eller meget høj grad, at ledelsen blander sig unødigt i deres beslutninger, 

21% oplever dette i nogen grad, mens næsten 3 ud af 4 (72%) oplever dette i ringe eller meget 

ringe grad. 4 ud af 5 (79%) oplever i høj eller meget høj grad, at ledelsen over dem har tillid 

til at de træffer de rigtige beslutninger. Og 68% er i høj eller meget høj grad trygge ved at ud-

trykke deres meninger og holdninger over for deres ledelse, 23% er det i nogen grad og 9% 

er i ringe eller meget ringe grad trygge ved at udtrykke deres holdninger. Se tabel 5. 

 

Næsten halvdelen (45%) oplever i høj eller meget høj grad, at beslutninger fra ledelsen over 

dem er retfærdige 43% oplever dette i nogen grad, og 9% oplever dette i ringe eller meget 

ringe grad, jf. tabel 5. Oplevelsen af tillid og retfærdighed har ikke sammenhæng til hverken 

ledelsesniveau, anciennitet eller sektor. Se tabel c og figur 25-36 i bilaget. 

Tabel 5. Spørgsmål om tillid og retfærdighed 

 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I min-

dre grad 

I meget 

ringe 

grad 

Oplever du, at ledelsen over dig blander sig 

unødigt i dine beslutninger?  2% 5% 21% 36% 36% 

Oplever du, at beslutninger fra ledelsen over 

dig, er retfærdige?  5% 40% 43% 6% 3% 

Oplever du, at ledelsen over dig har tillid til, 

at du træffer de rigtige beslutninger? 30% 49% 18% 2% 1% 

Er du tryg ved at udtrykke dine meninger og 

holdninger over for ledelsen over dig? 27% 41% 23% 5% 4% 

Anm. Data er uvægtet, n=1.569. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel c. Signifikante forskelle mellem tillid, retfærdighed og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau Anciennitet Sektor  

Oplever du, at ledelsen over dig blander sig 

unødigt i dine beslutninger?  

Nej Nej Nej 

Oplever du, at beslutninger fra ledelsen over 

dig, er retfærdige?  

Nej Nej Nej 

Oplever du, at ledelsen over dig har tillid til, at 

du træffer de rigtige beslutninger? 

Nej Nej Nej 

Er du tryg ved at udtrykke dine meninger og 

holdninger over for ledelsen over dig? 

Nej Nej Nej 

Anm. Data er uvægtet. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er ekskluderet fra det statistiske test. Der er 

testet med en chi-i-anden test med et signifikansniveau på 95%. Sektor sammenligner KL med DR.  
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Anerkendelse 

Lederne er spurgt til tre forhold der fortæller om deres oplevelse af anerkendelse:  

1. Anerkendelse og påskønnelse fra nærmeste leder 

2. Anerkendelse og påskønnelse fra medarbejder 

3. Anerkendelse af sygeplejefaglig viden og erfaring. 

 

Over halvdelen (54%) af lederne oplever i høj eller meget høj grad, at deres lederarbejde bli-

ver anerkendt og påskønnet af deres nærmeste leder, 31% oplever dette i nogen grad og 14% 

i ringe eller meget ringe grad. 3 ud af 5 (62%) oplever, at deres lederarbejde i høj eller meget 

høj grad bliver anerkendt og påskønnet af deres medarbejdere – 31% oplever dette i nogen 

grad. 66% oplever i høj eller meget høj grad, at deres sygeplejefaglige viden og erfaringer bli-

ver anerkendt i deres organisation, når den bringes i spil – 27% gør det i nogen grad. Se tabel 

6. 

 

Anerkendelse opleves ikke umiddelbart forskellig afhængig af ledelsesniveau, ledelsesanci-

ennitet og sektortilhør. Undtagelsen er dog oplevelsen af anerkendelse og påskønnelse fra 

lederens medarbejdere. Her oplever ledere med 20+ års anciennitet og kommunale ledere i 

højere grad anerkendelse og påskønnelse end deres kolleger med hhv. lavere anciennitet og 

deres kolleger fra det regionale. Se tabel d og figur 37-45 i bilaget.  

Tabel 6. Spørgsmål om anerkendelse 

 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I min-

dre grad 

I meget 

ringe 

grad 

Bliver dit arbejde som leder anerkendt og på-

skønnet af din nærmeste leder? 18% 36% 31% 10% 4% 

Bliver dit arbejde som leder anerkendt og på-

skønnet af dine medarbejdere? 16% 46% 31% 5% 1% 

Oplever du, at din sygeplejefaglige viden og 

erfaringer bliver anerkendt i din organisa-

tion, når du bringer den i spil?  17% 49% 27% 3% 1% 

Anm. Data er uvægtet, n=1567. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel d. Signifikante forskelle mellem anerkendelse og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau Anciennitet Sektor  

Bliver dit arbejde som leder anerkendt og påskønnet af 

din nærmeste leder? 

Nej Nej Ja 

Bliver dit arbejde som leder anerkendt og påskønnet af 

dine medarbejdere? 

Nej Ja Nej 

Oplever du, at din sygeplejefaglige viden og erfaringer 

bliver anerkendt i din organisation, når du bringer den 

i spil?  

Nej Nej Nej 

Anm. Data er uvægtet. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er ekskluderet fra det statistiske test. Der er 

testet med en chi-i-anden test med et signifikansniveau på 95%. Sektor sammenligner KL med DR.  
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Forudsigelighed 

Lederne er spurgt til tre forhold der fortæller om deres oplevelse af forudsigelighed:  

1. Tilstrækkelig information 

2. Egen opsøgning af information 

3. Information til tide. 

 

Halvdelen (50%) af lederne oplever i høj eller meget høj grad, at få den information de behø-

ver, for at kunne klare deres arbejde godt, mens den anden halvdel oplever dette i nogen 

(43%) eller ringe/meget ringe grad (8%) grad. 33% oplever i høj eller meget høj grad, at få in-

formationer om vigtige beslutninger i god tid, mens næsten halvdelen (46%) oplever dette i 

nogen grad og 20% oplever dette i ringe eller meget ringe grad. Se tabel 7. 

 

3 ud af 4 (75%) af lederne oplever i høj eller meget høj grad selv at søge den information, de 

behøver, for at klare deres arbejde godt. Den sidste ¼ del (24%) oplever at gøre dette i nogen 

grad. Se tabel 7.  

 

Forudsigelighed opleves forskellig afhængig af ledelsesniveau og ledelsesanciennitet. En 

større andel af ledere, der både har ledere over og under sig, oplever i en højere grad, at de 

får de informationen de behøver og i god tid – eller selv opsøger den - for at klare deres le-

derarbejde godt, end ledere uden ledere under sig. Det samme er gældende for ledere med 

20+ års anciennitet i forhold til ledere med færre års anciennitet. På sektorniveau findes in-

gen signifikante forskelle. Se tabel e og figur 46-54 i bilaget.  

Tabel 7. Spørgsmål om forudsigelighed 

 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I min-

dre grad 

I meget 

ringe 

grad 

Får du al den information, du behøver for at 

klare dit arbejde som leder godt? 7% 43% 43% 6% 2% 

Søger du selv de informationer, du behøver 

for at klare dit arbejde som leder godt? 14% 61% 24% 1% 0% 

Får du i din organisation information om 

f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og 

fremtidsplaner i god tid?  6% 27% 46% 15% 5% 

Anm. Data er uvægtet, n=1550. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel e. Signifikante forskelle mellem forudsigelighed og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-ni-

veau Anciennitet Sektor  

Får du al den information, du behøver for at klare dit ar-

bejde som leder godt? 

Ja Ja Nej 

 

Søger du selv de informationer, du behøver for at klare 

dit arbejde som leder godt? 

Ja Ja Nej 

 

Får du i din organisation information om f.eks. vigtige be-

slutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?  

Ja Ja Nej 

 

Anm. Data er uvægtet. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er ekskluderet fra det statistiske test. Der er 

testet med en chi-i-anden test med et signifikansniveau på 95%. Sektor sammenligner KL med DR.  
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Indflydelse 

Lederne er spurgt til tre forhold der fortæller om deres oplevelse af indflydelse: 

1. Mulighed for selvtilrettelæggelse 

2. Involvering i beslutningsprocesser 

3. Lydhørhed i beslutningsprocesser.  

 

Næsten 9 ud af 10 ledere (88%) oplever i høj eller meget høj grad, at have mulighed for at 

kunne tilrettelægge deres arbejde. 71% oplever i høj eller meget høj grad at blive involveret i 

væsentlige beslutningsprocesser og 76% angiver i høj grad eller meget høj, at blive hørt når 

der bidrages til væsentlige beslutningsprocesser. Se tabel 8.  

 

Indflydelse opleves forskellig afhængig af ledelsesniveau, anciennitet og sektortilhør. Ledere, 

der både har ledere over og under sig, oplever oftere end leder, der ikke har ledere under sig, 

at de har mulighed for at tilrettelægge arbejde samt blive involveret og hørt i beslutningspro-

cesser. Det samme gør sig gældende for ledere med 20+ års anciennitet i forhold til deres le-

derkolleger med lavere anciennitet. På sektorniveau oplever ledere i regionerne i højere grad, 

at de bliver hørt i beslutningsprocesser end deres lederkollegaer ansat i den kommunale sek-

tor. Se tabel f og figur 55-63 i bilaget. 

 

Tabel 8. Spørgsmål om indflydelse  

 Altid Ofte 

Somme 

tider Sjældent Aldrig 

Har du mulighed for selv at kunne tilrette-

lægge dit arbejde? 35% 55% 8% 1% 0% 

Oplever du at blive involveret i væsentlige 

beslutningsprocesser? 16% 55% 23% 5% 1% 

Oplever du at blive hørt, når du bidrager til 

væsentlige beslutningsprocesser?  24% 52% 21% 3% 0% 

Anm. Data er uvægtet, n=1544. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel f. Signifikante forskelle mellem indflydelse og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau Anciennitet Sektor 

Har du mulighed for selv at kunne tilrettelægge 

dit arbejde? 

Ja Ja Nej 

Oplever du at blive involveret i væsentlige be-

slutningsprocesser? 

Ja Ja Nej 

Oplever du at blive hørt, når du bidrager til væ-

sentlige beslutningsprocesser?  

Ja Ja Ja 

Anm. Data er uvægtet. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er ekskluderet fra det statistiske test. Der er 

testet med en chi-i-anden test med et signifikansniveau på 95%. Sektor sammenligner KL med DR.  
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Ledelsesmæssig sparring 

Lederne er spurgt til seks forhold der fortæller om deres oplevelse af sparring: 

1. Sparring fra ledelseskolleger 

2. Sparring fra ledelse 

3. Opsøgning af sparring fra kolleger 

4. Opsøgning af sparring fra ledelse 

5. Imødekommenhed fra ledelseskolleger 

6. Imødekommenhed fra ledelse. 

 

3 ud af 5 ledere (60%) oplever altid eller ofte at få sparring fra deres ledelseskollegaer, når de 

har behov for det. I den anden ende af skalaen oplever 11% sjældent eller aldrig at få spar-

ring fra deres ledelseskolleger. 67% oplever altid eller ofte at få sparring fra den øvre ledelse, 

når de har behov for det, mens 13% oplever det sjældent eller aldrig. Se tabel 9. 

 

44% af lederne oplever altid eller ofte at opsøge sparring fra deres ledelseskollegaer, mens 

30% gør det sommetider og 11% gør det sjældent eller aldrig. 35% opsøger altid eller ofte de-

res ledelseskollegaer, mens næsten halvdelen (49%) kun gør dette sommetider og 16% sjæl-

dent eller aldrig. Se tabel 9.  

 

90% oplever at de altid eller ofte imødekommes af ledelseskollegaerne, når de søger spar-

ring. 80% oplever at de altid eller ofte imødekommes af ledelsen over dem, når de søger de-

res sparring. Se tabel 10. 

 

Ledere, der ikke har ledere under sig, oplever, at de oftere opsøger og får ledelsesmæssig 

sparring fra ledelsen over dem ved behov, end ledere, der både har ledere over og under sig. 

Derimod oplever ledere, der både har ledere over og under sig, i større omfang at de altid 

bliver imødekommet når de søger sparring fra ledelsen over dem, end ledere uden ledere 

under sig.  

 

Ledere der har over 10 års anciennitet oplever oftere, at de altid får ledelsesmæssig sparring 

fra deres lederkollegaer, end ledere med lavere anciennitet. Ledere der har under 10 års anci-

ennitet opsøger oftere sparring fra deres lederkolleger og opsøger oftere sparring fra ledelsen 

over dem, end ledere med flere års anciennitet.  

 

På sektorniveau søger kommunale ledere oftere sparring fra ledelsen over dem, end ledere 

ansat i regionerne, jf. tabel g og figur 64-81 i bilaget. 
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Tabel 9. Ledelsesmæssig sparring 

 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

Hvor ofte får du sparring fra dine ledel-

seskollegaer, når du har behov for det? 22% 38% 28% 10% 1% 

Hvor ofte får du sparring fra ledelsen 

over dig, når du har behov for det? 24% 33% 30% 11% 2% 

Hvor ofte opsøger du selv sparring fra 

dine ledelseskollegaer? 3% 41% 44% 10% 1% 

Hvor ofte opsøger du selv sparring fra le-

delsen over dig?  3% 32% 49% 15% 1% 

Anm. Data er uvægtet, n=1561. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel 10. Ledelsesmæssig sparring 

 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

Bliver du imødekommet, når du selv op-

søger sparring fra dine ledelseskollegaer? 58% 32% 8% 1% 0% 

Bliver du imødekommet, når du selv sø-

ger sparring fra ledelsen over dig? 49% 31% 16% 2% 0% 

Anm. Data er uvægtet, n=1531/1533. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men frem-

går ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel g. Signifikante forskelle mellem ledelsesmæssig sparring og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau 

Ancie-

nnitet Sektor  

Hvor ofte får du sparring fra dine ledelseskollegaer, når 

du har behov for det? Nej Ja Nej 

Hvor ofte får du sparring fra ledelsen over dig, når du har 

behov for det? Ja Nej Nej 

Hvor ofte opsøger du selv sparring fra dine ledelseskolle-

gaer? Nej Ja Nej 

Hvor ofte opsøger du selv sparring fra ledelsen over dig?  Ja Ja Ja 

Bliver du imødekommet, når du selv opsøger sparring fra 

dine ledelseskollegaer? Nej Nej Nej 

Bliver du imødekommet, når du selv søger sparring fra le-

delsen over dig? Ja Nej Nej 

Anm. Data er uvægtet. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er ekskluderet fra det statistiske test. Der er 

testet med en chi-i-anden test med et signifikansniveau på 95%. Sektor sammenligner KL med DR.  
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Samarbejde 

Lederne er spurgt til deres oplevelse af samarbejde med deres lederkolleger. Her svarer 3 ud 

af 4 (76%) at de i høj grad eller meget høj oplever, at have et godt samarbejde med deres le-

derkollegaer. 21% oplever dette i nogen grad, jf. tabel 11.  

 

Samarbejde opleves forskelligt alt efter ledelsesniveau og sektor, mens der ingen forskelle er 

på oplevelsen af samarbejde i forhold til ledelsesanciennitet. Ledere, der både har ledere over 

og under sig, oplever at de i højere grad har et godt samarbejde med deres lederkolleger end 

leder, der ikke har ledere under sig. Kommunalt ansatte ledere angiver oftere i høj eller me-

get høj grad et godt samarbejde med lederkolleger, end regionale ledere. Se tabel h og figur 

82-84 i bilaget. 

Tabel 11. Samarbejde 

 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I no-

gen 

grad 

I 

min-

dre 

grad 

I meget 

ringe grad 

Har du et godt samarbejde med dine leder-

kollegaer? 27% 49% 21% 2% 1% 

Anm. Data er uvægtet, n=1555. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel h. Signifikante forskelle mellem samarbejde og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau Anciennitet Sektor  

Har du et godt samarbejde med dine lederkolle-

gaer? Ja Nej Ja 

Anm. Data er uvægtet. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er ekskluderet fra det statistiske test. Der er 

testet med en chi-i-anden test med et signifikansniveau på 95%. Sektor sammenligner KL med DR.  

 

Udviklingsmuligheder 

Lederne er spurgt til fem forhold der fortæller om deres oplevelse af deres udviklingsmulig-

heder: 

1. Besiddelse af ledelseskompetencer 

2. Være klædt på 

3. Afsætning af tid 

4. Afsætning af ressourcer 

5. Gennemført uddannelse. 

 

Tabel 12 viser, at 89% af lederne er enige eller overvejende enige i, at de har de ledelseskom-

petencer, der skal til for at agere som leder og 91% er enige eller overvejende enige i, at de er 

klædt på til at agere som leder. I forhold udvikling så er 60% enige eller overvejende enige i, 

at der hhv. afsættes tid og økonomiske ressourcer af til deres lederudvikling. Hver tiende 

(19%) er er overvejende uenige eller uenige i dette.  

 

Tabel 13 viser, at 87% af lederne har gennemført en lederuddannelse.  
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Ledere, der har ledere over og under sig og ledere med høj anciennitet, er i højere grad enige 

i, at de hhv. har de ledelseskompetencer der skal til for at agere som leder og føler sig klædt 

på til at kunne agere som leder. Ledere, der har ledere over og under sig og ledere med hø-

jere anciennitet er oftere enig i at der afsættes tid og/eller ressourcer af til deres lederudvik-

ling. Endvidere angiver regionsansatte oftere end kommunalt ansatte ledere, at der er afsæt-

tes tid til lederudvikling. En større andel af ledere, der har ledere over og under sig, ledere 

på højt anciennitetsniveau og ledere ansat i regionerne, har en lederuddannelse. Resultater 

om kompetencer fordelt på baggrundsfaktorer fremgår af tabel i og figur 85-99 i bilaget. 

 

Tabel 12. Spørgsmål om kompetencer (1) 

 Enig 

Overvej. 

enig 

Hverken/ 

eller 

Overvej. 

uenig Uenig 

Jeg har de ledelseskompetencer der skal til 

for, at jeg kan agere som leder  42% 47% 7% 2% 1% 

Jeg oplever mig klædt på til at kunne agere 

som leder  46% 45% 7% 2% 1% 

Der afsættes tid til at jeg kan udvikle mig 

som leder 25% 35% 21% 11% 8% 

Der afsættes økonomiske ressourcer til at jeg 

kan udvikle mig som leder  25% 35% 19% 10% 9% 

Anm. , n=1590. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår ikke af tabellen. 

Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse. 

Tabel 13. Spørgsmål om kompetencer (2) 

 Ja Nej Ved ikke 

Har du gennemført en lederuddannelse? 87% 12% 1% 

Anm. , n=1517. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse. 

Tabel i. Signifikante forskelle mellem kompetencer og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau Ancien. Sektor  

Jeg har de ledelseskompetencer der skal til for, 

at jeg kan agere som leder  Ja 

Ja Nej 

Jeg oplever mig klædt på til at kunne agere som 

leder  Ja Ja 

Nej 

 

Der afsættes tid til at jeg kan udvikle mig som 

leder Ja Ja 

Ja 

Der afsættes økonomiske ressourcer til at jeg 

kan udvikle mig som leder  Ja Ja 

Nej 

Har du gennemført en lederuddannelse? Ja Ja Ja 
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Arbejdspres  

Lederne er spurgt til otte forhold der fortæller om deres oplevelse af det arbejdspres de er 

underlagt: 

1. Arbejdsopgaver, der ikke nås 

2. Krav, der ikke indfries 

3. Pres på levering af god kvalitet 

4. Uddelegering af opgaver 

5. Håndtering af krav 

6. Alene i job 

7. Pres i dagligdag 

8. Sygedage pga. stress.  

 

I tabel 14 fremgår det, at flere end hver fjerde (26%) af lederne i høj eller meget høj grad ople-

ver, at der er vigtige arbejdsopgaver, som de ikke kan nå at løse, mens 46% vurderer at dette 

sker i nogen grad, og de resterende 28% oplever at der i ringe/meget ringe grad er vigtige ar-

bejdsopgaver, som de ikke kan nå at løse.  

 

16% oplever i høj eller meget høj grad, at deres afdeling/afsnit/område ikke kan indfri vigtige 

krav og/eller målsætninger, 4 ud af 10 (40%) oplever i nogen grad, at der er krav og/eller 

målsætninger der ikke kan indfries, mens 44% oplever det i ringe eller meget ringe grad.  

 

Flere end hver tredje (36%) oplever i høj eller meget høj grad, at deres muligheder for at le-

vere ledelse af god kvalitet er kommet under pres pga. krav i arbejdet, 4 ud af 10 (41%) ople-

ver i nogen grad, at dette er kommet under pres, mens 22% oplever dette i ringe/meget ringe 

grad. 

 

28% har i høj eller meget høj grad mulighed for at uddelegere arbejdsopgaver til deres med-

arbejdere eller ledere under dem, Halvdelen (49%) har i nogen grad mulighed for at uddele-

gere, mens 22% i ringe eller meget ringe grad har mulighed for det.  

 

Cirka 2 ud af 3 (64%) føler sig i høj eller meget høj grad rustet til at håndtere de krav, der er 

til dem som leder. Hver tredje (33%) føler sig i nogen grad rustet og 3% gør dette i ringe eller 

meget ringe grad.  

 

Af tabel 15 fremgår det, at 23% ofte eller altid føler sig alene, 40% føler sig sommetider alene 

og 37% føler sig sjældent eller aldrig alene.  

 

I undersøgelsen er lederne spurgt til, hvor presset de føler sig i deres job som leder på en 

skala fra 1-10. Inddeles denne skala i 3 grupper (eksklusiv ved ikke og ikke relevant) placerer 

hver femte (21%) sig i de tre lavest arbejdspreskategorier (1-3). Lidt over halvdelen (52%) er 

placeret i den midterste gruppe (4-7), mens de sidste 27% placeres i de tre højeste arbejds-

preskategorier (8-10). Den gennemsnitlige værdi på skalaen fra 1-10 er 5,8 point. Disse tal 

fremgår af tabel 16.   

 

Ledere, der har ledere over og under sig og ledere med høj anciennitet, oplever i mindre 

grad, at der er vigtige arbejdsopgaver, som de ikke kan nå at løse. Og ledere, der har ledere 
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over og under sig oplever i mindre grad, at deres afdeling/afsnit/område ikke kan indfri vig-

tige krav og målsætninger. Endvidere oplever ledere, der har ledere over og under sig og le-

dere med høj anciennitet, i mindre grad, at deres muligheder for at levere ledelse af god kva-

litet er kommet under pres pga. krav i arbejdet.   

 

Ledere, der har ledere over og under sig og ledere med høj anciennitet har i højere grad mu-

lighed for at uddelegere arbejdsopgaver til deres medarbejdere/ledere under sig. Det er også 

den gruppe der i højere grad føler sig rustet til at håndtere de krav, der er til dem som ledere. 

Ledere, der har ledere over og under sig og ledere med høj anciennitet føler sig i mindre 

grad alene i deres job som leder end ledere under ledere under sig og lav anciennitet. Samti-

dig rapporterer ledere, der har ledere over og under sig og ledere med høj anciennitet lavere 

arbejdsmiljørelateret sygefravær og lavere arbejdspres.  

 

Endvidere angiver kommunalt ansatte i højere grad, at de føler sig alene i deres job som le-

der. Og de angiver også i mindre grad, at de har mulighed for at uddelegere arbejdsopgaver. 

Resultater om arbejdspres fordelt på baggrundsfaktorer fremgår af tabel j og figur 100-123 i 

bilaget.  

Tabel 14. Spørgsmål om arbejdspres 

 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I ringe 

grad 

I meget 

ringe grad 

Oplever du, at der er vigtige arbejdsopga-

ver, som du ikke kan nå at løse? 6% 20% 46% 21% 7% 

Oplever du, at din afdeling/afsnit/område 

ikke kan indfri vigtige krav og/eller mål-

sætninger?  3% 13% 40% 29% 15% 

Oplever du at dine muligheder for at le-

vere ledelse af god kvalitet, er kommet 

under pres pga. krav i arbejdet? 10% 26% 41% 15% 7% 

Har du mulighed for at uddelegere ar-

bejdsopgaver til dine medarbejdere eller 

ledere under dig?  6% 22% 49% 16% 6% 

Føler du dig rustet til at håndtere de krav, 

der er til dig som leder?  13% 51% 33% 2% 1% 

Anm. Data er uvægtet, n=1.528. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel 15. Spørgsmål om arbejdspres (fortsat) 

 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

Føler du dig alene i dit job som le-

der? 2% 21% 40% 29% 8% 

Anm. Data er uvægtet, n=1528. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

  



DSR Analyse Side 16 af 19 

 

Tabel 16. Spørgsmål om arbejdspres (fortsat) 

 

Lavt pres 

(1-3) 

Moderat pres 

(4-7)  

Højt pres  

(8-10) 

Gennem-

snit 

På en skala fra 1 til 10, hvor presset fø-

ler du dig i dit job som leder i hverda-

gen?  21% 52% 27% 

 

 

5,8 point 

Anm. Data er uvægtet, n=1525. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel 17. Spørgsmål om arbejdspres (fortsat) 

 Ja Nej 

Har du haft sygedage på dit arbejde inden for de seneste 12 måne-

der, som er forårsaget helt eller delvist af dårligt arbejdsmiljø?  8% 91% 

Anm. Data er uvægtet, n=1525. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel j. Signifikante forskelle mellem arbejdspres og tre baggrundsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

Balance mellem arbejdsliv og privatliv 

Lederne er spurgt til tre forhold der fortæller om deres oplevelse af balance mellem arbejds-

liv og privatliv:  

1. Konflikt så man helst vil være begge steder 

2. Energi i arbejdet går ud over privatliv 

3. Tid i arbejdet går ud over privatliv.  

 

 

Ledelses-

niveau Anciennitet Sektor  

Oplever du, at der er vigtige arbejdsopgaver, som 

du ikke kan nå at løse? Ja Ja Nej 

Oplever du, at din afdeling/afsnit/område ikke kan 

indfri vigtige krav og/eller målsætninger?  Ja Nej Nej 

Oplever du at dine muligheder for at levere ledelse 

af god kvalitet, er kommet under pres pga. krav i 

arbejdet? Ja Ja Nej 

Har du mulighed for at uddelegere arbejdsopgaver 

til dine medarbejdere eller ledere under dig?  Ja Ja Ja 

Føler du dig rustet til at håndtere de krav, der er til 

dig som leder?  Ja Ja Nej 

Føler du dig alene i dit job som leder? Ja Ja Ja 

På en skala fra 1 til 10, hvor presset føler du dig i dit 

job som leder i hverdagen? (3 kategorier) Ja Ja Nej 

Har du haft sygedage på dit arbejde inden for de se-

neste 12 måneder, som er forårsaget helt eller del-

vist af dårligt arbejdsmiljø? Ja Ja Nej 
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Næsten halvdelen af lederne oplever ofte (12%) eller jævnligt (34%) konflikt mellem deres 

arbejds- og privatliv, sådan at de helst ville være ”begge steder på én gang”. 41% oplever 

dette sjældent, og 12% har ikke oplevet denne konflikt, jf. tabel 18.  

 

Halvdelen af lederne angiver, at deres arbejde helt sikkert (16%) eller til en vis grad (35%) ta-

ger så meget af deres energi, at det går ud over deres privatliv. Dette fremgår i tabel 19.   

 

Arbejdsliv-privatlivsbalance opleves forskelligt, hvad angår lederens ledelsesanciennitet og 

delvist også ledelsesniveau. Ledere, der ikke har ledere under sig, oplever i større omfang 

end ledere, der både har ledere over og under sig, at deres arbejde tager så meget energi, at 

det kompromitterer deres privatliv. Ledere med højest 10 års anciennitet oplever i større om-

fang ubalance end deres kolleger med flere års erfaring.  

 

På sektorniveau findes ingen forskelle i forhold til oplevelsen af arbejds- og privatlivsbalan-

cen. Se tabel k og figur 124-131 i bilaget. 

Tabel 18. Spørgsmål om konflikt mellem arbejds- og privatliv 

 Ja, ofte 

Ja, jævn-

ligt 

Ja, sjæl-

dent Nej, aldrig 

Sker det, at der er konflikt mellem dit ar-

bejds- og privatliv, sådan at du helst ville 

være ”begge steder på én gang”?  12% 34% 41% 12% 

Anm. Data er uvægtet, n=1522. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse 

Tabel 19. Spørgsmål om konflikt mellem arbejds- og privatliv  

 

Ja, helt 

sikkert 

Ja, til en 

vis grad 

Ja, men 

kun lidt 

Nej, slet 

ikke 

Føler du, at dit arbejde tager så meget af din 

energi, at det går ud over dit privatliv? 16% 35% 38% 12% 

Føler du, at dit arbejde tager så meget af din 

tid, at det går ud over dit privatliv? 13% 30% 38% 18% 

Anm. Data er uvægtet, n=1522. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse 

Tabel k. Signifikante forskelle mellem AP-balance og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau Anciennitet Sektor  

Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejds- og 

privatliv, sådan at du helst ville være ”begge steder 

på én gang”? Nej Ja Nej 

Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, 

at det går ud over dit privatliv? Ja Ja Nej 

Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at 

det går ud over dit privatliv? Nej Ja Nej 
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Jobtilfredshed 

Lederne er spurgt til tre forhold der fortæller om deres jobtilfredshed: 

1. Tilfredshed med arbejdet 

2. Anbefale andre at blive ansat samme sted 

3. Planer om jobskifte. 

 

Når de sygeplejefaglige ledere spørges til, hvor tilfredse de er med deres arbejde som ledere, 

er det en tredjedel (34%) af dem, der svarer, at de er meget tilfredse med deres arbejde som 

leder. Halvdelen (50%) svarer, at de er tilfredse, mens 12% svarer, at de hverken er tilfredse 

eller utilfredse. Det er én ud af 20 ledere (5%), der svarer, at de er utilfredse (4%) eller endog 

meget utilfredse (1%) med deres arbejde som leder. Disse resultater fremgår af tabel 20.  

 

35% af respondenterne angiver, at de helt sikkert vil anbefale andre at blive ansat i deres or-

ganisation som leder. 31% valgte den næstbedste svarkategori (2), mens de øvrige 30% angav 

svarkategorierne 3-5, hvor 5 svarer til helt sikker ikke. Dette fremgår af tabel 21. Af tabel 22 

fremgår det, at hver fjerde (24%) har planer om at skifte til andet job. Hovedparten af disse 

planlægger at skifte til et job på et højere ledelsesniveau. 63% planlægger ikke at skifte til an-

det job.  

 

Ledere, der har ledere under og over sig og ledere med høj anciennitet, er i højere grad til-

fredse med deres arbejde som ledere og vil i højere grad anbefale deres organisation til an-

dre. Ledere ansat i regionen vil også i højere grad anbefale deres organisation til andre end 

ledere ansat i kommunerne. Ledere med lav anciennitet har endvidere oftere planer om nyt 

job. Se disse resultater af tabel l og bilagsfigurerne 132-140.  

Tabel 20. Spørgsmål om jobtilfredshed 

 

Meget til-

freds 

Til-

freds 

Hver-

ken/ 

eller 

Util-

freds 

Meget 

utilfreds 

Hvor tilfreds er du med dit arbejde som le-

der? 34% 50% 12% 4% 1% 

Anm. Data er uvægtet, n=1.516. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

Tabel 21. Spørgsmål om jobtilfredshed (fortsat) 

 

1 (Ja, helt 

sikkert) 2 3 4 

5 (Nej helt 

sikkert 

ikke) 

Vil du anbefale andre at blive ansat i din or-

ganisation som leder? 35% 31% 20% 7% 3% 

Anm. Data er uvægtet, n=1.515. Respondenter der har svaret ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår 

ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  
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Tabel 22. Spørgsmål om planer om jobskifte  

 

 

 

 

Anm. Data er uvægtet, n=1514. Spørgsmålet lød: ”Har du konkrete planer om at skifte til et andet job”. Respondenter der har svaret 

’ved ikke’ eller ’ikke relevant’ er med i fordelingen, men fremgår ikke af tabellen. Da det har været muligt at sætte flere kryds, 

overstiger procenten 100%. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse.  

 

Tabel l. Signifikante forskelle mellem jobtilfredshed og tre baggrundsfaktorer 

 

Ledelses-

niveau Anciennitet Sektor  

Hvor tilfreds er du med dit arbejde som leder? Ja Ja Nej 

Vil du anbefale andre at blive ansat i din organisa-

tion som leder? Ja Ja Ja 

Har du konkrete planer om at skifte til et andet job Nej Ja Nej 

 

 

 

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 medlemssy-

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 signifikanstest 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, og leder under ledere under 

sig 

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

� Sektor: Kommunerne og regionerne.  

 

 

 Antal  Pct. 

Ja, herunder 369 24% 

… Ja til en lederstilling på et højere ledelsesniveau 184 12% 

… Ja til en lederstilling på samme ledelsesniveau 120 8% 

… Ja til en lederstilling på lavere ledelsesniveau 15 1% 

… Ja til en stilling uden ledelses- og personaleansvar 92 6% 

Nej 950 63% 

Ved ikke/ikke relevant 195 13% 


