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NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø – Udvikling fra 2012 til 2015 

Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om: 

Stigende arbejdsmængde, stigende kognitive krav, stigende emotionelle krav, stigende rollekonflikter, 

faldende helbredsvurdering, faldende indflydelse, faldende socialt fællesskab. I samme periode har tre 

psykiske arbejdsmiljødimensioner udviklet sig signifikant positivt for lederne. Det drejer sig om: Sti-

gende mening, stigende social støtte og stigende udviklingsmuligheder. Denne udvikling både i for-

hold til positive og negative faktorer genfindes også for medarbejderne uden ledelsesansvar. 

 

Formålet med dette notat er, at undersøge hvorledes ledernes psykiske arbejdsmiljø har ud-

viklet sig fra 2012 til 2015. Dette gøres ved at benytte de resultater der er fremkommet af 

SATH (Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred). SATH er en større arbejdsmiljø-

undersøgelse foretaget af DSR analyse, og udført på et repræsentativt udsnit af alle DSR’s 

medlemmer – både ledere og ikke ledere. SATH består af validerede spørgsmål fra det lange 

forskningsskema udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).  

 

Det psykiske arbejdsmiljø afdækkes i SATH ved hjælp af en række dimension. Nogle dimen-

sioner er en høj score oftest en belastning for det psykiske arbejdsmiljø, mens en høj score for 

andre dimensioner ofte er udtryk for et godt psykisk arbejdsmiljø.  

 

Dimensioner, hvor en høj score oftest er udtryk for et belastende psykisk arbejdsmiljø er føl-

gende:  

- Arbejdsmængde 

- Arbejdstempo 

- Kognitive krav 

- Emotionelle krav 

- Krav og skjulte følelser 

- Rollekonflikter 

- Arbejds- og privatlivskonflikt  

 

Dimensioner, hvor en høj score oftest er udtryk for et godt psykisk arbejdsmiljø er følgende:  

- Indflydelse 

- Udviklingsmuligheder 

- Mening i arbejdet 

- Forudsigelighed 

- Rolleklarhed 

- Anerkendelse  

- Ledelseskvalitet 

- Social støtte 

- Socialt fællesskab 

- Feedback 

- Retfærdighed 

- Tillid 

- Jobtilfredshed 
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I denne undersøgelse er dimensionerne analyseret i forhold til udviklingen af ledernes be-

svarelser fra 2012 til 2015, da dette vil give et billede af, hvordan ledernes arbejdsmiljø har 

udviklet sig over tid. Hver dimension måles ved hjælp af et enkelt eller flere spørgsmål. De 

enkelte spørgsmål fremgår sidst i notatet. Det er dog ikke muligt at afdække hvordan leder-

nes arbejdsmiljø har udviklet sig i forhold til ledelsesniveau, ledelsesanciennitet og sektor, da 

populationen af ledere i SATH-undersøgelserne er for lille til at opdele i undergrupper.  

Udvikling i ledernes psykiske arbejdsmiljø fra 2012 til 2015 

Udtræk af resultaterne for lederne i 2012 og 2015 viser, at nogle arbejdsmiljø-dimensioner1 

har udviklet sig negativt og andre positivt. Ydermere er der også nogle der er stabile. Resul-

taterne af denne analysen er opsummeret i nedenstående boks og i figur 1.  

 

Dimensioner, der har udviklet 

sig signifikant negativt for le-

derne 

Dimensioner, der har udviklet 

sig signifikant positivt for le-

derne 

Dimensioner, der er stabile i 

perioden 

Stigende arbejdsmængde 

Stigende kognitive krav 

Stigende emotionelle krav 

Stigende rollekonflikter 

Faldende helbredsvurdering 

Faldende indflydelse 

Faldende socialt fællesskab 

Stigende mening i arbejdet 

Stigende social støtte 

Stigende udviklingsmuligheder 

 

Uændret arbejdstempo 

Uændret krav om at skjule følel-

ser 

Uændret forudsigelighed 

Uændret rolleklarhed 

Uændret anerkendelse  

Uændret ledelseskvalitet 

Uændret feedback 

Uændret retfærdighed 

Uændret tillid 

 

 

Figur 1 viser den gennemsnitlige score for lederne på de arbejdsmiljødimensioner, der har 

udviklet sig signifikant fra 2012 til 2015. Scoren for de dimensioner som har været stabile kan 

ses i figur 3. Scoren er et gennemsnit på skalaen 0-100, hvor 100 refererer til det højest niveau 

for den pågældende dimension2.  

 

I de følgende resultater er den figur der står til venstre udtryk for dimensioner, hvor en høj 

score oftest er udtryk for et belastende psykisk arbejdsmiljø. Figurerne der står til højre, inde-

holder de dimensioner hvor en høj score oftest er udtryk for et godt psykisk arbejdsmiljø.  

  

                                                      
1 Se bilaget for en nærmere beskrivelse af hvilke spørgsmål som ligger til grund for konstruktionen af hver ar-

bejdsmiljødimension. Jobtilfredshed er ikke med, da svarkategorierne ikke er sammenlignelige fra 2012-2015.  
2 En dimension måles ved hjælp af en række underliggende spørgsmål. De enkelte svarkategorier omkodes såle-

des at der gives point for hver svarmulighed (100, 75, 50, 25 og 0). Derefter udregner man for hver person den 

gennemsnitlig score for de spørgsmål, som indgår i dimensionen. Denne score kan ligge mellem 0-100. Derefter 

duregnes et gennemsnit for de personer, der befinder sig i en gruppe man undersøgelser. Man siger i reglen, at en 

forskel på 5 point, er en væsentlig forskel, når man arbejder med dimension, der går fra 0 til 100.  
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Figur 1. Dimensioner, der har udviklet sig signifikant for lederne i SATH 2012 til 2015 

  
Anm. Data er uvægtet. Ledere fra SATH 2012 (n=198) og ledere SATH 2015 (n=208) 

Ledernes arbejdsmiljø sammenlignet med medarbejdernes arbejdsmiljø  

Sammenlignes udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø for lederne med udviklingen i det 

psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne (sygeplejersker i en basis- eller specialiststilling) vi-

ser figur 2, at den udvikling, som ses for lederne fra 2012-2015, også ses for medarbejderne.  

Eksempelvis har lederne oplevet en stigende arbejdsmængde fra 2012 til 2015 svarende til 5 

point. Medarbejderne har i samme periode oplevet en stigende arbejdsmængde på 6 point.  

Figur 2. Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø opgjort som forskelle i point for hhv. le-

dere og medarbejdere  

Anm. Data er uvægtet. Antallet af respondenter varierer en smule mellem dimensionerne, men for arbejdsmængden: Ledere 

(2012: n=198/2015: n=208) og medarbejdere (består af sygeplejersker i basis eller specialstillinger, 2012: n=1332/2015: n=1593). 

 

Figur 3 giver et overblik over forskellen mellem ledernes og medarbejdernes psykiske ar-

bejdsmiljø i 2015. Her fremgår det, at lederne oplever højere krav (arbejdsmængde, kognitive- 

og emotionelle krav) end medarbejderne, men samtidig ligger signifikant (*) mere positivt på 

en række af de øvrige arbejdsmiljødimensioner såsom forudsigelighed, mening, indflydelse, 

udviklingsmuligheder, feedback m.fl.  
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Figur 3. Medarbejdernes versus ledernes psykiske arbejdsmiljødimensioner i 2015 

 
Anm. Data er uvægtet. Ledere (n=208) og medarbejdere (består af sygeplejersker i basis eller specialstillinger, n=1.594). Respon-

denter der er sundhedsplejersker, undervisere, konsulenter eller andet, er ekskluderet figuren. (*) angiver en signifikant forskel 

mellem hhv. medarbejderne og lederne i 2015. Kilde: DSR analyse/SATH 2015 
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Metode  

 

SATH 2012 er baseret på et elektronisk og postomdelt spørgeskema, der er udsendt til 6.656 aktive 

sygeplejersker i Danmark. Der er foretaget en tilfældig udvælgelse blandt 53.474 aktive medlemmer 

fra DSR’s medlemsregister i april 2012 inden for sygehus-, primær- og uddannelsesområdet samt den 

private sektor. Repræsentativiteten er vægtet på plads i forhold til alder, køn, geografi (regioner), TR-

status og fordelingen mellem ledere og ikke-ledere. Undersøgelsen er fortsat planlagt som et forløbs-

studie. 

 

Dataindsamlingen er foretaget fra 30. april til og med 30. juli 2012. Der blev efter knap to uger udsendt 

en påmindelse til de sygeplejersker, der ikke svarede ved første udsendelse. Til restgruppen blev ud-

sendt endnu en påmindelse samt et nyt spørgeskema. Denne procedure bragte det samlede antal be-

svarede og returnerede spørgeskemaer op på 3.496, hvilket svarer til en samlet besvarelsesprocent på 

55%. 

 

SATH 2015 er baseret 100% på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til 8.339 ak-

tive sygeplejersker i Danmark. Der er foretaget en tilfældig udvælgelse blandt cirka 55.669 aktive 

medlemmer fra DSR’s medlemsregister pr. marts 2015 inden for sygehus-, primær- og uddannelses-

området samt den private sektor. Repræsentativiteten er vægtet på plads i forhold til alder, køn, geo-

grafi (regioner), TR-status og fordelingen mellem ledere og ikke-ledere. Undersøgelsen er fortsat plan-

lagt som et forløbsstudie. 

 

Dataindsamlingen er foretaget fra 12. marts til og med 7. april 2015. Der blev efter en lille uge udsendt 

en påmindelse til de sygeplejersker, der ikke svarede ved første udsendelse. Til restgruppen blev ud-

sendt endnu en påmindelse. Denne procedure bragte det samlede antal besvarede og returnerede 

spørgeskemaer op på 2.212, hvilket svarer til en samlet besvarelsesprocent på 27%. 

 
For at øge sammenligneligheden mellem de to undersøgelser fra 2012 og 2015, er 2015-resultaterne 

kun sammenholdt med 2012-resultaterne fra en sammenlignelig population bestående af responden-

ter, der er i beskæftigelse eller langtidssyge, der blev inviteret elektronisk til undersøgelsen. I 2012 var 

der mulighed for blive inviteret via brev og besvare via et papirskema.  
 

Hvilke spørgsmål indgår i SATH? Selve spørgeskemaet består af validerede spørgsmål fra det lange 

forskningsskema udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Derudover er 

der tilføjet nogle specifikke spørgsmål om bl.a. sygeplejerskernes arbejdsområde.  

 

Hvad er en ’dimension’ i SATH? På baggrund af de mange spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø, 

er disse kondenseret i en række validerede skalaer eller dimensioner. Hver dimension måles underti-

den ved hjælp af et enkelt spørgsmål, men i reglen anvendes flere underliggende spørgsmål, da det 

giver større pålidelighed og præcision. Der er i alt 23 dimensioner.  

 

Hvad er en ’score’ i SATH? Sygeplejerskerne er bedt om at besvare spørgsmålene, som alle i de fleste 

tilfælde har 5 svarkategorier. Hver svarkategori har fået et point (100, 75, 50, 25, 0). Efterfølgende får 

hver respondent en gennemsnitlig score for de svar, de har givet på de spørgsmål, som tilsammen 

indgår i dimensionen.  Denne score kan altså gå mellem 0 og 100. Afslutningsvist beregnes et gennem-

nit for hele den gruppe der analyseres, fx sygeplejersker under 0 år.    

 

Hvad er en signifikant forskel i SATH? I analyserne testes det, om der er signifikante forskelle fx 

mellem dimensionen arbejdstempo og stress. Det undersøges, om den gennemsnitlige score for ar-

bejdstempo afviger signifikant mellem de der har oplevet stress i forhold til de, der ikke har oplevet 

stress. Generelt siger man, at en forskel på 5 point indikerer en væsentlig forskel, som kan mærkes af 
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den enkelte, når man arbejder med dimensioner på skalaen 0-100. Dog kan der være forhold, hvor 

mindre forskelle er signifikante, afhængig af den konkrete analyse.  

 

Hvilke begrænsninger er der i SATH? Undersøgelsen er en her og nu måling med de metodiske for-

dele og begrænsninger, det giver. Det er således ikke muligt at se, hvordan vurderingerne skifter over 

tid. Endvidere er det vigtigt at pointere, at SATH ikke giver viden om, hvornår en arbejdsmiljøværdi 

(fx ledelseskvalitet på 58 ud af 100 mulige) er høj eller lav. Dette er i høj grad individuelt, og afhænger 

også af hvorvidt individet er påvirket af flere arbejdsmiljøfaktorer samtidig. På den baggrund kan 

man ikke tale om grænseværdier i det psykiske arbejdsmiljø.   
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Bilag. Hvad indeholder arbejdsmiljødimensionerne fra SATH?  

Det er kun i SATH, at der er stillet alle underliggende spørgsmål til dimensionerne, således at det har 

været muligt at udarbejde en score. I lederliv er der kun stillet enkelte spørgsmål, hvorfor der ikke er 

dannet samme dimensioner.  

 

Arbejdsmængde (kvantitative krav) 

Kvantitative krav handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde. I spørgeskemaet handler de fire 

spørgsmål om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed 

for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der konstant er høj arbejdsmængde, kan der opstå stress. Det 

hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har ressourcer til at imødekomme kravene. Det er 

også en stor fordel, at kravene er klare og entydige, således at man ved, hvornår man har udført opga-

ven tilfredsstillende. 

 

De fire spørgsmål om arbejdsmængde: 

� Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op?  

� Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver?  

� Er det nødvendigt at arbejde over?  

� Må du springe spisepausen over, fordi der er for meget at lave? 

 

Arbejdstempo  

I skemaet er spørgsmålet om arbejdstempo adskilt fra spørgsmålene om arbejdsmængde. Det skyldes, 

at en række jobs lægger entydigt vægt på højt tempo, og at højt tempo kan have andre konsekvenser 

for de ansatte, end fx stor arbejdsmængde og mange deadlines. Højt tempo kaldes også intensivering af 

arbejdet og har historisk især været kendt i fag med samlebåndsarbejde, tidsstudier osv. I de senere år 

har vi set nye fag, hvor der også er stor vægt på intensivering – fx i social og sundhedssektoren. 

 

Spørgsmålet om arbejdstempo: 

� Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 

 

Kognitive krav 

Kognition betyder tænkning. De kognitive krav handler altså om at bruge den indvendige side af ho-

vedet. I skemaet er der spørgsmål om at skulle overskue mange ting, at skulle træffe svære beslutnin-

ger, at skulle huske meget og at skulle få gode idéer. Hovedet har godt af at blive brugt. Derfor er det 

godt med høje kognitive krav! Dog skal man jo altid huske, at krav skal svare til den ansattes kompe-

tencer og færdigheder. 

 

De fire spørgsmål om kognitive krav: 

� Skal du overskue mange ting på én gang i dit arbejde?  

� Kræver dit arbejde, at du er god til at få ideer? 

� Kræver dit arbejde, at du husker meget?  

� Kræver dit arbejde, at du træffer svære beslutninger? 

 

Emotionelle krav Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Især hvis der er 

tale om mennesker med store problemer, meget voldelige eller vanskelige personer eller problemer, 

som det er vanskeligt at finde en løsning på. Det vil tit være sådan, at høje følelsesmæssige krav er et 

vilkår, når man arbejder med mennesker. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at de ansatte er ”klædt på” 

til at tackle de følelsesmæssige krav. 

 

De tre spørgsmål om følelsesmæssige krav: 

� Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer?  

� Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?  
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� Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? 

 

Krav om at skjule følelser 

At skulle skjule sine følelser er et følelsesmæssigt krav. Dette krav findes især i arbejdet med klienter, 

patienter, elever og kunder. Ofte er der tale om, at man skal være høflig og venlig, selv om den pågæl-

dende klient/patient ikke selv optræder særlig venligt eller høfligt. Også her gælder det om at være 

”klædt på” til at tackle kravene. De ansatte kan fx have behov for at vide, hvor grænsen går for det, de 

skal finde sig i, hvis de bliver truet eller forulempet. En del undersøgelser har endvidere vist, at der 

også kan være høje krav om at skjule følelser, hvis man arbejder på en arbejdsplads med mange kon-

flikter og kliker. 

 

De to spørgsmål om at skjule følelser: 

� Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening?  

� Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser? 

 

Indflydelse 

Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. I skemaet spørges der om indfly-

delse på en række forhold af umiddelbar betydning for den enkelte ansatte. Der sigtes ikke mod at måle 

indflydelse gennem fx samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse er en meget vigtig dimension i det 

psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især, hvis der er tale om høje krav i arbejdet. 

 

De fire spørgsmål om indflydelse i arbejdet: 

� Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 

� Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde?  

� Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med?  

� Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 

 

Udviklingsmuligheder 

Et udviklende arbejde indeholder kvalitative krav, der er ”lidt for store”, også kaldet udfordringer. 

Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. Manglende udvik-

lingsmuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. 

 

De tre spørgsmål om udviklingsmuligheder i arbejdet: 

� Kan du bruge din kunnen og færdigheder i dit arbejde?  

� Har du mulighed for at lære nyt gennem dit arbejde?  

� Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? 

 

Mening i arbejdet 

Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formålet er ”lodret”, dvs. at arbejdet eller pro-

duktet har relation til et mere alment formål, som for eksempel at helbrede syge eller at producere 

nyttige produkter. Sammenhæng er ”vandret”, dvs. at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager 

til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid 

være engageret i sit arbejde. 

 

De tre spørgsmål om mening i arbejdet: 

� Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?  

� Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?  

� Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 

 

 

Forudsigelighed 
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Forudsigelighed drejer sig om at undgå uvished og usikkerhed. Dette opnås ved at give de ansatte re-

levante informationer på det rette tidspunkt. At give relevante informationer er en central ledelsesop-

gave. Der er altså ikke tale om forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige detaljerne i 

hverdagen. Tværtimod – det er de store linjer, der betyder noget. 

 

De to spørgsmål om forudsigelighed: 

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

� Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtids-

planer i god tid? 

 

Rolleklarhed 

Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde 

til stress, forvirring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolleklarhed er 

både ”lodret” (hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og ”vandret” (hvad skal jeg lave, og hvad skal 

de andre lave?). 

 

De fire spørgsmål om rolleklarhed: 

� Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder?  

� Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde?  

� Ved du præcist, hvor megen selvbestemmelse du har i dit arbejde?  

� Er der klare mål for eget dit arbejde? 

 

Rollekonflikter 

Rollekonflikter handler om to ting: 1). Forskellige forventninger fra forskellige mennesker. 2). Mod-

strid mellem den ansattes egne og andres forventninger. Rollekonflikter kan give stress hos den en-

kelte og konflikter med andre. 

 

De fire spørgsmål om rollekonflikter: 

� Må du somme tider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige?  

� Må du somme tider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes?  

� Bliver der stillet modstridende krav til dig i arbejdet? 

� Foretager du dig noget i dit arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af an-

dre? 

 

Anerkendelse 

De ansatte kan belønnes på en række måder for deres indsats. De vigtigste former er løn, karrieremu-

ligheder og anerkendelse. Denne dimension fokuserer på den daglige anerkendelse for at have udført 

et godt stykke arbejde. Belønning er en central dimension i det psykiske arbejdsmiljø, fordi den hand-

ler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte, der ikke modtager en rimelig belønning for deres indsats, 

vil ofte reagere med at sætte indsatsen ned. På den måde får virksomheden mindre produktive og en-

gagerede medarbejdere. 

 

De to spørgsmål om anerkendelse: 

� Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?  

� Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 

 

Ledelseskvalitet 

Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af 

de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. 

 

De fire spørgsmål om ledelseskvalitet:  
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Spørgsmålene handler om ledelsen af din afdeling – I hvor høj grad kan man sige, at din nærmeste le-

der på din arbejdsplads… 

� … sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder?  

� … prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? 

� … er god til at planlægge arbejdet? 

� … er god til at løse konflikter? 

 

Social støtte 

Social støtte fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte hos både den nærmeste leder og hos 

kollegerne. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (kommer støtten, når der er brug for 

den?) og form (er det den rigtige form for støtte?). At give gode råd, når den ansatte ikke har bedt om 

det eller føler behov for det, kan være værre end ingenting. 

 

De fire spørgsmål om social støtte: 

� Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger?  

� Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet?  

� Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? 

� Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 

 

Socialt fællesskab 

Denne dimension handler om, hvorvidt de ansatte indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af 

fællesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads.   

 

De fire spørgsmål om socialt fællesskab på arbejdspladsen: 

� Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger?  

� Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads?  

� Er der et godt samarbejde blandt kollegerne inden for det afsnit/område, du er ansat på?  

� Er der et godt samarbejde blandt kollegerne mellem afsnit/område på din arbejdsplads?  

 

Feedback 

Alle mennesker har behov for feedback. Både når vi laver noget godt og noget mindre godt. Det afgø-

rende for de fleste mennesker er, at feedback gives på en god måde og på rette tidspunkt. Arbejds-

pladser, hvor der er stor tillid og gensidig respekt, er i reglen kendetegnet ved, at man er god til at 

give feedback til hinanden.  

 

De to spørgsmål om feedback på arbejdspladsen: 

� Hvor ofte taler du med din overordnede om, hvor godt du udfører dit arbejde?  

� Hvor ofte taler du med dine kolleger om, hvor godt du udfører dit arbejde? 

 

Retfærdighed 

Retfærdighed er en central værdi på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed 

handler både om proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og 

det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt og med 

respekt, vil det have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte.  

 

De to spørgsmål om retfærdighed: 

� Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?  

� Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 
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Tillid (mellem ledelse og ansatte) 

Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt 

om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give 

udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er 

kontrolsystemer og overvågning. ”Social kapital” er gennemsnittet af retfærdighed og tillid. 

 

De to spørgsmål om tillid på arbejdspladsen: 

� Kan du stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?  

� Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 

 

Arbejde-familie konflikt 

De 7 spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familieliv/privatliv. Vi fokuserer især 

på to former, nemlig konflikt vedrørende energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Arbejde-familie 

konflikt er i reglen størst hos ansatte med høj uddannelse og løn. Det hænger især sammen med det 

såkaldte grænseløse arbejde, hvor arbejde og fritid flyder sammen.  

 

De 7 spørgsmål om arbejde-familie konflikt: 

� Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være “begge 

steder på én gang”? 

� Ville det være lettere at have både arbejde- og privatliv, hvis du selv havde større indflydelse 

på, hvornår din arbejdstid skulle ligge? 

� Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over dit privatliv? 

� Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 

� Forstyrrer kravene i dit arbejde dit privatliv? 

� Er der ting, du gerne ville gøre derhjemme, som ikke bliver gjort på grund af kravene fra dit 
arbejde? 

� Må du ændre i planerne for dine fritidsaktiviteter på grund af arbejdsmæssige forpligtelser (fx 
ved overarbejde eller inddragelse af din fritid)? 

 

 

Selvvurderet helbred 

Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, at 

denne vurdering hænger meget kraftigt sammen med fx fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæ-

senet og samlet dødelighed. Ofte er selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting end lægedi-

agnosticeret sygelighed.  

 

Spørgsmålet om selvvurderet helbred: 

� Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 

 

Jobtilfredshed (*) 

De ansattes trivsel og tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man 

skal være opmærksom på, at der godt kan være stor tilfredshed og samtidig mange problemer. Til-

fredshed udspringer i reglen af to ting: Det ene er arbejdets indhold og mening, og det andet er forhol-

det til kolleger og ledere, herunder arbejdspladsens sociale kapital. 

 

De tre spørgsmål om job tilfredshed: 

Spørgsmålene handler om dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med… 

� … dine fremtidsudsigter i arbejdet? 

� … måden, dine evner bruges på? 

� … dit job som helhed, alt taget i betragtning? 

(*) bemærk at jobtilfredshed ikke kan sammenlignes med SATH 2012, da svarkategorierne ikke er ens  


