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INDLEDNING  

Baggrund 

Socialpædagogernes Landsforbund (SL) har ønsket en kortlægning af det psykiske arbejds-

miljø blandt deres medlemmer med ledelsesfunktioner. Kortlægningen skal afdække, hvad 

det er for udfordringer, lederne oplever i deres daglige arbejde.  

Målet er, at viden fra undersøgelsen skal kunne anvendes af SL til at styrke interessevareta-

gelsen på området og sætte politisk fokus på SL- ledernes psykiske arbejdsmiljø. SL kan sam-

tidig bruge resultaterne fra undersøgelsen til at styrke sin formidling til og rådgivning om le-

dernes udfordringer og muligheder i det psykiske arbejdsmiljø. Det primære fokus i undersø-

gelsen er, hvad der i det psykiske arbejdsmiljø udfordrer lederne, og sekundært er der også 

fokus på, hvad lederne selv har erfaringer med, at de kan gøre for at håndtere udfordrin-

gerne. 

Sammenfatning 

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af 12 telefoninterviews foretaget med ledere fra 

socialpædagogiske institutioner fra hele landet. Respondenterne har gennemsnitligt 16 års 

erfaring som ledere. Det er sandsynligt, at de problemstillinger som fremhæves af denne 

gruppe af erfarne ledere, vil være genkendelige for mange andre ledere på SL’s område. 

De fleste af lederne trives i overvejende grad med deres job. De er motiverede af den op-

gave, de er ansat til at løse og finder mening med den. Det er de færreste, som giver udtryk 

for, at deres arbejde belaster dem. Alligevel peger de på en række forhold, der udfordrer de-

res trivsel i jobbet. 

Lederne motiveres af at være med til at løse kerneopgaven – og føler sig udfordrede i deres 

job, når der er vilkår eller forhold der gør, at de ikke kan holde det fokus på kerneopgaven, 

som de gerne vil. Stort set alle respondenter giver udtryk for, at der er for mange bureaukra-

tiske systemer og unødvendige dokumentationsopgaver. De fleste giver også udtryk for, at 

de skal bruge mange af deres ressourcer på at forvalte nedskæringer. Det indebærer jævn-

ligt, at de må gå på kompromis med kvaliteten, hvilket er svært, når man som leder samtidig 

er dybt optaget af at skabe rammerne for et godt arbejde og en høj faglighed. 

Mange politisk initierede organisationsforandringer udgør en særlig udfordring, fordi le-

derne har ansvaret for at motivere medarbejderne til at arbejde konstruktivt med forandrin-

gerne, uanset om de selv går ind for dem eller ej.  

En ugentlig arbejdstid på 45-55 timer er ikke usædvanlig blandt respondenterne. Dog er der 
en tendens til, at lederne med længst erfaring har fundet veje til at begrænse arbejdstiden til 
37-40 timer om ugen. Nogle ledere trives godt med at arbejde de mange timer, og opfatter 
det som en uundgåelig del af jobbet, andre har problemer med at styre og strukturere tiden, 
men ville gerne blive bedre til det. Nogle oplever, at der er manglende balance mellem ind-
sats og belønning i form af løn. Mange af de ledere, der oplever problemer med at struktu-
rere arbejdet og begrænse tiden, ser det som deres egen fejl, at de ikke er i stand til det. 
Nogle giver på en gang udtryk for, at de godt kan lide presset, og at det er deres egen skyld, 
at de arbejder så meget, men samtidig fremhæver de forhold og vilkår i arbejdet, som bidra-
ger til arbejdsbelastningen. 
 
En del af lederne giver udtryk for, at der er ensomt på toppen, og at de savner muligheder 
for sparring. Flere efterlyser særligt støtte og sparring fra deres overordnede ledelse. Spar-
ring med kolleger på samme ledelsesniveau kan være godt, men er ikke altid tilstrækkeligt. 
Andre giver dog udtryk for at have adgang til støtte og sparring i det omfang, de har brug for 
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det. I den meget lille gruppe, som vi har interviewet, ser det ud til, at der er forskel på ledere 
af større og af mindre institutioner. Ledere på de større institutioner har ikke bare adgang til 
sparring med flere lederkolleger, men har også ansat medarbejdere til at varetage meget af 
det administrative arbejde. Det sidder lederne på de mindre steder med selv og har samtidig 
ikke samme (nære) adgang til sparring med andre lederkolleger.  
 
Det er også forskelligt i hvilket omfang, lederne oplever at bliver anerkendt i deres arbejde. 
Nogle synes de får anerkendelse både fra ledere, medarbejdere og borgere/pårørende og 
nogle giver udtryk for, at anerkendelsen i en lederstilling mest kommer indirekte i form af 
muligheder og selvstændigt råderum. 
 

En del ledere giver udtryk for, at de grundlæggende har en god samarbejdsrelation med for-

valtningen, men er alligevel kritiske på en række punkter; forvaltningen mangler indsigt i det 

faglige område, og træffer beslutninger ud fra andre rationaler eller uden at have sans for 

kompleksiteten i praksis, spændvidden i den kommunale forvaltning er så stor at samarbejde 

på tværs bliver tidsspilde, forvaltningen er for langt væk, der er ikke hjælp at hente. 

Alle lederne er optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø for deres medarbejdere. De vil hel-

lere være blandt deres medarbejdere ’på gulvet’ end fanget bag skrivebordet. Mange af le-

derne betoner, at oplevelsen af at spille godt sammen med medarbejderne er meget vigtigt, 

og det kan derfor være stærkt frustrerende for lederne, når de oplever vanskeligheder i 

dette samspil. Det kan være utilfredshed blandt medarbejderne, som ikke kommer frem i det 

åbne rum, konflikter blandt medarbejderne, manglende fokus på kerneopgaven, eller det 

kan være svære personalesager eller afskedigelser.  

Lederne fremkommer med en del kritik og ønsker til et forbedret samarbejde med SL. 

Mange synes ikke, at SL gør tilstrækkeligt i forhold til deres ledelsesmedlemmer.  Flere over-

vejer at melde sig ud af SL. Lederne fremsætter bl.a. forslag om:  

 At SL bliver mere inkluderende af lederne i organisationens kommunikation, og her-

under bevidst begynder at modarbejde ”dem og os” tænkning.  

 At SL etablerer en særlig ledersektion, så der ikke er personsammenfald mellem dem 

der repræsenterer medarbejderne og lederne.  

 At SL fokuserer mere på ledernes interesser i medlemsbladet og til arrangementer. 
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METODE       

Dataindsamlingsmetode 

Vi har valgt telefoninterview som metode til afdækning af ledernes oplevelse af deres psyki-

ske arbejdsmiljø. Baggrunden er ønsket om at anvende så få ressourcer som muligt på at 

gennemføre det enkelte interview og samtidig bevare noget af den åbenhed overfor gen-

standsfeltet, som det semi-strukturerede, kvalitative interview rummer. For der kan være 

mange forskellige mekanismer på spil ift. hvad lederne oplever gavner hhv. udfordrer det 

psykiske arbejdsmiljø, og hvordan de agerer ifht til dette.  Den spørgeguide, der blev brugt til 

interviewene er vedlagt som appendix til rapporten.  

Respondenter 

SL har stået for udvælgelsen af respondenter. Der er i udvælgelsen blevet taget hensyn til at 

opnå en spredning mellem regionerne og i forhold til dækning af de forskellige socialpæda-

gogiske områder, lederne arbejder indenfor.  

Respondenterne omfattede 2 mænd og 10 kvinder. De fordeler sig på en lang række social-

pædagogiske områder: Socialpsykiatriske botilbud og centre, botilbud og aflastningstilbud 

for børn og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, et forsorgshjem for 

hjemløse og et botilbud for borgere med erhvervede hjerneskader.  

Lederne har fungeret som ledere imellem 2 og 30 år, med en gennemsnitlig anciennitet som 

leder på 16 år. Der er således tale om en gruppe ar respondenter, hvoraf de fleste har en 

mangeårig erfaring som ledere.  

Rekrutteringsprocessen 

Der var kun få, der i første omgang meldte sig, da SL forsøgte at rekruttere ledere som re-

spondenter til interviews. Derfor blev der også rettet individuelle henvendelser til ledere, 

som SL i forvejen havde kontakt med.  

Det er derfor sandsynligt, alene på baggrund af rekrutteringsprocessen, at lederne i denne 

undersøgelse ikke er repræsentative for ledere på SL’s område generelt. De ledere, der en-

ten selv har meldt sig til undersøgelsen, eller er blevet opfordret til at deltage af SL, er med 

overvejende sandsynlighed ledere, som har et vist overskud i hverdagen, og for hvem leder-

rollen efterlader rum og ressourcer til at deltage i en undersøgelse som denne. Der er derfor 

grund til at tro, at respondenterne udgør en gruppe af ledere med større overskud og flere 

ressourcer end gennemsnittet af ledere i SL. Det er derfor også sandsynligt, at de problemer, 

som denne gruppe af generelt ressourcestærke ledere med overskud oplever i deres psyki-

ske arbejdsmiljø, vil være genkendeligt for mange andre ledere på SL’s område.  

Rapportens resultater skal ikke opfattes som en afdækning af omfanget og alvorlighedsgra-

den af problemerne i det psykiske arbejdsmiljø for ledere på SL’s område. Dertil er samplet 

for lille og sandsynligvis også for skævt. Resultaterne kan derimod bruges til at udfolde, hvad 

det er for typer af problemstillinger, som lederen opleves, og hvad det er for særlige om-

stændigheder og forhold, som understøtter eller modarbejder håndteringen af problemerne 

i det psykiske arbejdsmiljø.  

Gennemførelse og bearbejdning af interviews 

Der er gennemført 12 individuelle, kvalitative telefoninterviews, hver af en varighed af ca 1,5 

time. Interviewene er alle gennemført af en erfaren arbejdslivsforsker eller -konsulent, og er, 

med tilsagn fra den interviewede, blevet optaget til efterfølgende gennemskrivning. Inter-

viewet er efterfølgende blevet bearbejdet af en student, der på baggrund af optagelsen har 

sammenfatter de mest centrale pointer i et referat.  
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I analysen af interviewene har fokus været på at kortlægge mønstre i ledernes oplevelser af 

deres psykiske arbejdsmiljø, herunder særligt hvad der knytter sig til de forskellige ledelses-

mæssige roller og opgaver, lederen indtager og varetager (socialpædagogisk faglig ledelse, 

styring og driftsledelse samt lederskab (udvikling, strategi, motivation). Parametrene i det 

psykiske arbejdsmiljøs 6 guldkorn (Indflydelse, mening, forudsigelighed, social støtte, beløn-

ning og krav) har fungeret som pejlemærker for analysen i det omfang, ledernes oplevelser 

har relaterer sig dertil. 

De medtagne citater er ikke mundret citeret, men er bearbejdet til skriftlig fremstilling, og i 

nogle tilfælde forkortet. Forkortelse er markeret med prikker […….. .]. I visse tilfælde har 

det af hensyn til anonymisering været nødvendigt at fjerne enkelte genkendelige udtalelser 

fra sammenhængen.  
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LEDERNES GENERELLE TRIVSEL OG PSYKISKE ARBEJDSMILJØ  

De fleste ledere vi har interviewet trives i overvejende grad med deres job. De er motiveret 

af den opgave, de er ansat til at løse og finder mening med den, alt efter deres motivation 

for at blive ledere: Nogen er blevet ledere, fordi de gerne vil gøre en forskel for målgruppen, 

fx unge. ’Det er desuden vigtigt, at man husker at holde fokus på, hvem man er leder for. I 

mit tilfælde skal jeg huske, at det er børnene, som er vigtige. Jeg skal selvfølgelig være op-

mærksom på mine ledere osv, men det er ikke dem, som er de vigtige – og det skal man have 

mod til at fortælle dem’. 

Andre er blevet ledere, fordi de via et hverv som TR ’blev interesseret i det organisatoriske’. 

Og andre er blevet ledere, fordi de har været motiverede af ’at flytte medarbejdere mod et 

mål’.  

Lederne peger på en række faktorer der gør, at de i overvejende grad trives. Det er en inte-

greret del af deres identitet som ledere, at se sig selv som handlekraftige og problemløs-

ende, og hvis de ikke kan det, opfatter de ikke sig selv som gode ledere. Det er derfor heller 

ikke så overraskende, at det er de færreste af de ledere vi taler med, som giver udtryk for, at 

deres arbejde belaster dem. Alligevel peger de på en række forhold, der udfordrer deres triv-

sel i jobbet. 

Det er få der omtaler stress i deres arbejde. Én af dem fortæller: ’Jeg har bestemt oplevet 

stress i mit arbejde. Arbejdet som leder har altid været presset, men det er hårdere i dag end 

nogensinde tidligere. Vi har langt mere indberetning end tidligere eksempelvis. I øjeblikket 

synes jeg ikke, at mit job er det sjoveste. Men det handler rigtig meget om besparelser, som 

vi oplever hele tiden. Men samtidig kan jeg ikke se mig selv lave noget andet’.  

Generelt oplever lederne, at de selv har et stort ansvar for det psykiske arbejdsmiljø, både på 

arbejdspladsen som sådan og for deres egen trivsel. En leder siger: ’ Det vigtigste som leder 

er, at sikre en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø’.  Det psykiske arbejdsmiljø opfat-

tes ikke alene som vigtigt for medarbejdernes velvære, men også fordi ’…der er virkelig me-

get at hente for organisationens arbejde’.  

Fokus på kerneopgaven 

Lederne er generelt meget opmærksomme på kerneopgaven, og vil gerne have større fokus 

der: ’ Jeg tænker nogle gange, at vi skulle have mere fokus på kerneopgaven, og hvordan vi 

kunne være med til at give borgerne nogle flere kompetencer’.   

En anden siger: ’Som leder handler det om at holde fokus på bolden. Vi skal hele tiden huske 

at holde fokus på fagligheden og ikke bare økonomien. Det er for let at glemme kerneopga-

ven til fordel for budgetter – Men det er jo børnene som det handler om’. 

Lederne motiveres af at være med til at løse kerneopgaven – og føler sig udfordrede i deres 

job, når der er vilkår eller forhold der gør, at de ikke kan holde det fokus på kerneopgaven, 

som de gerne vil. 

Indflydelse 

Mange af lederne motiveres af at kunne få indflydelse på og være med til at udvikle et felt, 

’gøre en forskel’, ’sætte sit præg på systemet’ og ’være med der hvor beslutningerne bliver 

taget’. En leder udtaler: ’Jeg synes det er fedt når forvaltningen byder mig ind til at deltage i 

nogle effektiviseringsgrupper eller lignende. Der hvor jeg har mulighed for at beslutte og 

forme rammerne for institutionen’.  

Der er også flere, som selv har været udsat for dårlig ledelse, og som har tænkt: ’Det kan jeg 

gøre bedre’. Ønsket om at søge indflydelse rummer dog en risiko i forhold til deres trivsel 
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som leder. For dette ønske kan betyde at man som leder kommer til at gabe over for meget. 

En leder forklarer, at ’man er sin egen værste fjende – behovet og lysten til at ville det hele, 

gør dig ikke nødvendigvis til den bedste leder’. 

Den pædagogiske faglighed 

Den fagligt pædagogiske del af ledelsesopgaven opleves som meget vigtig: ’Jeg synes mit 

arbejde er sjovt, når jeg får sparret med de ansatte og kan se og mærke, at de rykker sig og 

lærer noget. Det der virkelig betyder noget for mig er, når det jeg laver er meningsfuldt, og 

jeg er med til at gøre en forskel’. 

Men det kan nogen gange være svært at få nok tid til det, særligt for mellemlederne, som 

selv sidder med det administrative arbejde: ’I dag er der rigtig mange ufaglærte, og det kan 

til tider være rigtig svært at kommunikere og tale pædagogik med dem. Vi bruger tid på at 

højne deres faglighed, men vi har bare ikke tid nok’.   

For de ledere, der har en overordnet ledelsesfunktion med ansatte, der tager sig af løn- og 

økonomi, ser det ud til, at det er enklere at prioritere faglig sparring og personaleledelse 

højt. En siger: ’Jeg bruger størstedelen af min tid på personaleledelse og faglig sparring’.  

Unødvendige dokumentationsopgaver og bureaukrati 

Stort set alle lederne giver udtryk for, at der er for meget bureaukrati, og at det går ud over 

løsningen af kerneopgaven: ’Jeg bruger rigtig meget tid på dokumentation, og til tider kan 

jeg ikke se, hvordan det hjælper børnene. Vi tager tid væk fra dem for i stedet at udfører do-

kumentation’. En anden: ’Jeg sidder og bruger meget tid på ligegyldige dokumentationsop-

gaver, hvor jeg føler, at det er kontrol for kontrollens skyld. Samtidig er det tid, jeg kunne 

bruge langt bedre og mere konstruktivt’. 

Nogle af systemerne bliver mere hæmmende end understøttende. Bl.a. opleves reglerne 

vedrørende arbejdstid som meget besværlige: ’Jeg synes, at opgaver som indberetning af 

arbejdstid tager meget tid. Jeg bruger 8 timer om ugen på den åndsvage opgave, hvor jeg 

skal sidde og dokumentere medarbejdernes arbejdstid’. 

På en af regionens institutioner, oplever lederen ’at de krav, som der rettes mod os, er håb-

løst skæve. Vi skal eksempelvis leve op til de samme økonomiske retningslinjer som et syge-

hus, og vi forventes at have lignende udgifter. Et sygehus kan bare ikke sammenlignes med 

et bosted’. Problemet giver sig også udslag i tunge dokumentationskrav omkring medicin: ’ 

Vi skal dokumentere hver pille vi giver 6 gange: Vi bestiller den – vi modtager den – vi opbe-

varer den – vi giver den osv. Hvor jeg tænker, at der er nogle af leddene, som vi måske kunne 

afskaffe’. 

En leder beskriver, hvordan det meget administrative arbejde stiller lederen i et paradoksalt 

dilemma: ’Jeg ville gerne være bedre til at være synlig, men samtidig kunne lukke døren og få 

mine opgaver ud af verden’. 

Bureaukratiet opleves også af nogle som en begrænsning ift at kunne træffe effektive be-

slutninger: ’Det kunne være godt, hvis der var lidt færre til at træffe beslutninger. Nogle 

gange kan man godt få en følelse af, at tiltag skal besluttes på mange niveauer, og der er kun 

et af dem, som skal sige nej, for at det ikke bliver til noget’. 

Besparelser og kassetænkning  

De sidste mange års beskæringer i budgetterne har på mange måder påvirket arbejdsmiljøet. 

Det er svært at gå på kompromis med kvaliteten, når man som leder samtidig er dybt opta-

get af at skabe rammerne for et godt arbejde og en høj faglighed: ’Jeg synes det kan være 

svært, når man skal acceptere at der er nogle vilkår, hvor man ikke kan/må udføre den bedst 
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mulige service. Det er hårdt som leder, at vide der er en bedre vej – men at man ikke har mu-

lighed, lov eller midler til at tage den’. 

Lederne oplever også, at de skal bruge mange af deres ressourcer på at forvalte nedskærin-

gerne: ’Vi bruger utroligt meget energi på ressourcetilpasning. Vi bliver konstant skåret i vo-

res budgetter, men skal udføre det samme arbejde. Vi får aldrig at vide, hvad det er for nogle 

opgaver, vi skal nedprioriter i de skårne budgetter, og så går det jo ud over serviceniveauet’. 

En anden leder siger: ’Vi vender hver krone for at få det til at løbe rundt. Mit arbejde handler i 

virkeligheden mere om at få det økonomisk til at fungere, end det handler om at finde gode 

løsninger’. 

Nogle ledere oplever det som meget svært at balancere imellem økonomiske og pædagogi-

ske hensyn i relationen til medarbejderne: ’Der er en kæmpeudfordring ved, at de ansatte ar-

bejder med pædagogik, men de struktureres på baggrund af økonomi’. Det er særligt svært, 

fordi der ikke altid er en fælles forståelse af målsætningerne med arbejdet på tværs af de for-

skellige niveauer i systemet: ’Det ville være rigtigt spændende, hvis man havde de samme 

målsætninger på tværs af niveauer!’. Men også imellem de enkelte områder eller sektorer, 

kan det være svært at få samarbejdet til at fungere: ’…fordi der er meget kassetænkning. 

Jeg har et fag, hvor det handler om mennesker, og det oplever jeg ikke, at man har blik for i 

systemet. Det hele går op i økonomi og strukturer’.  

En af lederne har oplevet det som voldsomt demotiverende, at skulle kæmpe for at få del i 

midler, som hun var blevet stillet i udsigt: ’Forvaltningen har ønsket, at skabe nogle centre 

med nogle særlige spidskompetencer. Vi er et af denne type centre, men problemet er, at vi 

har måttet kæmpe for at modtage de midler, vi har ret til, hvilket ikke har været let – det har 

bl.a. betydet, at vi ikke har haft nogle midler til kreativ tænkning i nogen form. Det er meget 

dræbende på længere sigt’.  

Organisationsforandringer 

Nogle ledere har været igennem store organisationsforandringer, mens andre oplever, at 

forandringerne kommer løbende. De mange forandringer er belastende, bl.a. fordi man som 

leder har ansvaret for at de bliver gennemført, uanset om man er enig i tiltagene eller ej. 

Det kan være svært, på en gang at skulle motivere medarbejderne til at arbejde konstruktivt 

med forandringerne og samtidig få tydeliggjort, at man som leder ikke selv er enig i dem. 

’Noget der kan være rigtig træls er, når vi gang på gang bliver nødt til at forholde os til politi-

ske forandringer. Det skal jeg stå på mål for, også selvom jeg er uenig’…..’Gennemsigtighe-

den er utrolig vigtig, fordi medarbejderne ikke altid er bevidste om, at vi ofte er tvunget til at 

implementere tiltag, som vi ikke selv står for’. 

Nogle gange skaber forandringerne konflikter i organisationen: ’Der har været en del konflik-

ter i forbindelse med, at vi er blevet en værdibåren organisation, og det har alle ikke været 

tilfredse med……det var ikke en behagelig organisation at arbejde i den periode’.  

Ikke alene skal lederne stå på mål overfor medarbejderne, og bidrage til konfliktløsning, når 

konflikter opstår i kølvandet på forandringerne, det kan samtidig være meget vanskeligt at 

give udtryk for sin uenighed opadtil i systemet. ’Nogle gange oplever man nogle tiltag, hvor 

man tænker, at det er hul i hovedet – og der synes, jeg at det kan været svært at nå folk oppe 

i systemet. Der er meget bureaukrati, som er utrolig dræbende. Vi skal gå af omveje, for at 

komme i kontakt med dem som beslutter vores budgetter’. 
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ARBEJDSTID, ARBEJDSMÆNGDE OG ARBEJDETS KARAKTER 

Længden af arbejdsdagen 
Mange af de ledere, vi interviewer, fortæller, at de arbejder mange timer. En ugentlig ar-

bejdstid på 45-55 timer er ikke usædvanlig. Nogle anser det for at være en iboende del af det 

at være leder: ’Hvis der var noget jeg kunne ønske mig, ville jeg ønske, at jeg arbejdede færre 

timer, men sådan er det jo at være leder’. 

Men de lange arbejdstider opleves ikke udelukkende som problematiske: ’I nogle perioder 

har jeg været nødsaget til at arbejde 50 timer om ugen. Det kan til tider være stressende, 

men det kan også give energi og lyst’. En anden leder, som har arbejdet helt op til 65-75 ti-

mer om ugen fortæller: ’generelt vil jeg sige, at jeg godt kan lide at arbejde mange timer – 

jeg kan godt rationelt se, at det ikke er okay. Men jeg føler ikke noget overhængende behov 

for, at man gør noget ved mængden af timer, jeg arbejder’.  

Nogle oplever det dog helt klart som urimeligt, at de må lægge så stor en arbejdsindsats, 

især fordi de ikke oplever at belønningen svarer til indsatsen: ’Jeg står rigtig meget til rådig-

hed, og jeg synes, at vi får alt for lidt løn ift. hvor mange timer, vi arbejder. Vi bliver ikke en-

gang betalt for alle vores timer’. 

Flere af de erfarne ledere har lært at begrænse deres arbejdstid, én har gjort det efter, at 

hun selv oplevede oplevet symptomer på overbelastning: ’Jeg har en målsætning om, at jeg 

er ansat til 37 timer, og det er også det, som jeg skal arbejde. Der er måske lidt ekstra her og 

der, men generelt arbejder jeg de timer, som der står på min kontrakt. Jeg har tidligere prø-

vet at arbejde rigtig mange timer, men det har jeg lært ikke nytter noget. Det bliver man bare 

nedslidt af’. 

En anden leder med mange års ledelseserfaring siger: ’Jeg oplever ikke problemer ift. plan-

lægningen af mit arbejde. Jeg har været leder i mange år, og det er noget man lærer. Jeg ar-

bejder ca. 37 timer om ugen, og det er egentlig nok’.  

Balance mellem arbejde og privatliv  

De fleste af lederne opfatter det som en nødvendighed, at de skal være tilgængelige, når der 

er brug for det: ’ En af de vigtigste opgaver som leder er, at være tilgængelig når der er brug 

for det. Det betyder f.eks. at jeg kan blive ringet op i min fritid, og så skal man være på. Men 

det er egentlig ikke noget, som jeg oplever som belastende. Jeg har en vagt-telefon som jeg 

ikke kan slukke – Men sådan er det jo at være min position og stilling.’ 

Flere af lederne er ikke klar over, om det er et egentligt krav til dem, at de skal være tilgæn-

gelige, men ’Jeg ville synes, at jeg var en dårlig leder, hvis jeg ikke var det’. 

Det er de færreste, som oplever det som en belastning at skulle være tilgængelig. Det er sjæl-

dent at de i praksis bliver ringet op eller bedt om at rykke ud i en nødsituation, og når det en-

gang imellem sker, er det fint at blive involveret, ’Jeg har tillid til mine ansatte, så jeg ved 

også, at hvis de ringer så er det noget vigtigt’.  

Det er de færreste af lederne, som giver udtryk for, at det et problem, at arbejdet tager for 

meget tid fra deres privatliv. Men for nogle kan der være et følelsesmæssigt spill-over, hvor 

problemer fra arbejdet kommer til at fylde i fritiden: ’En mindre god dag kunne være, hvis 

der er et samarbejde som ikke lykkes. Hvis man eksempelvis ikke kan slippe arbejdet, når 

man kommer hjem, fordi der var noget, som ikke blev løst optimalt’.  
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Der er ingen af de ledere, vi interviewer, som har mindre børn. Det opleves som uforeneligt 

med at være leder: ’Jeg kan kun have min lederfunktion, fordi de [børnene] er så gamle, som 

de er. Man kan ikke være leder når man har små børn’. 

Opgavemængden 
De lange arbejdstider hænger sammen med, at der er mange opgaver på lederens bord. For 

nogle er det en belastning: ’Jeg kan til tider godt føle, at jeg går rundt og er konstant uforbe-

redt. Der er ikke tid til at fordybe sig i det hele, og så må man bare tage det lidt som det kom-

mer. Det er virkelig et pres’. Og for nogle er det svært at blive tvunget til at gå på kompromis 

med kvaliteten af det man selv leverer: ’Jeg kan ikke lide at være en leder der går på kompro-

mis med kvalitet, men det er desværre en præmis’. 

Nogle af lederne er mere opmærksomme på, at det er svært for andre, end at de selv er bela-

stede: ’Jeg har mange kollegaer, som kæmper med at følge med. Der er simpelthen mange 

ting, som vi skal tage stilling til, og være med i. Alt lige fra aktivitets møder, til udviklings initi-

ativer, dokumentationer, netværksanalyser m.v.., det er et pres’. 

Nogle af lederne kan godt kan lide at have travlt og trives med, at der er pres på: ’det er fint, 

jeg har ikke små børn. Sådan er det bare at have mit job’. 

Uforudsigelighed  

Uforudsigelighed, som ødelægger planerne, er ofte en kilde til frustration: ’Når jeg møder op 

til møder uden dagsordener, eller skal løse problemer uden at jeg får nogen kontekst, eller 

hvis jeg bliver en del af tilfældigheder, så bliver jeg frustreret’. Det kan fx være chefen, som 

indkalder til et møde med kort varsel: ’… jeg må smide alt, jeg har i hænderne, men når jeg 

så møder op, kan han dårligt huske hvad vi skulle tale om og er ikke forberedt. Så det blev 

bare til en masse spildtid’. 

Uforudsigeligheden er ikke alene indenfor institutionens egne vægge. Besparelser kan også 

have betydning for mulighederne for at planlægge arbejdet: ’Det kan til tider være svært, at 

planlægge mit arbejde. Det er ikke fordi jeg ikke har tid, men fordi jeg aldrig ved, hvad den 

næste besparelse kommer til at betyde’. 

Samtidig er der mange af lederne, som trives med, at hverdagen er meget afvekslende. Det 

gør ikke noget, at der opstår uforudsete udfordringer: ’Det kan også være fedt når der op-

står en masse situationer, som jeg må tage stilling til og løse’. En anden siger: ’ En god dag er 

en dag, som ikke ligner dagen i går. Jeg kan godt lide, at man skal forholde sig til noget nyt 

hver dag’. 

Manglende rolleklarhed 

Enkelte ledere giver udtryk for, at der mangler klarhed oppefra i systemet ift deres opgaver: 

’Det kan være træls, hvis jeg modtager modsatrettede meldinger. Så bliver man forvirret og 

ved ikke, hvordan man skal udføre sit arbejde korrekt’. Det kan være at ’nogle opgaver bare 

flyder ud uden at blive til noget’, eller det kan være rolle- og ansvarsfordelingen mellem de 

forskellige ledelseslag, som ikke er klar, eller bliver overskredet: ’Hvis min leder blander sig i 

ting, som han ikke skal, og jeg så skal bruge min tid på, at rydde op efter ham’. 

Møder 

Mange møder i kalenderen kan opleves belastende: ’ Vi havde 9 møder på én dag. De strakte 

sig fra jeg mødte ind, til kl. 16 og så skulle jeg efterfølgende passe mine andre opgaver. Der 

oplever jeg, at være mødt kl. 6:30 og kommer først hjem kl. 21:30. Dagene hvor man arbejder 

i et hæsblæsende tempo i rigtig mange timer, er meget drænene’. 
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Tidsstyring, opgavehåndtering 
Alle lederne er meget opmærksomme på at det er vigtigt at styre deres tid og deres opgave-

håndtering, og at det har stor betydning for balancen mellem arbejde og privatliv: ’Det hand-

ler om, at man forsøger at planlægge sit arbejde realistisk og præcist…det er vigtigt, at man 

arbejder når man er her, men at man til gengæld holder fri, når man har fri’.  

For nogle af lederne lykkes det: ’Jeg er meget kalenderstyret, og det betyder at jeg sagtens 

kan styre mit arbejde. Der kommer selvfølgelig nogle uforudsete opgaver, men på et tids-

punkt er der ikke flere pladser i kalenderen, og så må det blive en anden dag. Jeg lægger ofte 

en smule ekstra tid til hver opgave, så jeg har mulighed for at håndtere noget uventet’. 

Nogle bruger, ud over deres kalender, værktøjer i form af fx et årshjul, for at holde styr på 

opgaverne. Stort set alle ledere giver udtryk for, at det er en stor tilfredsstillelse at kunne 

lægge planer, der holder: ’Jeg synes det er fedt, når jeg har planlagt en dag og min vurde-

ring/plan holder’. En anden forklarer: ’En god dag for mig er, hvis man når sin dagsorden. Det 

hele handler om at lykkes med nogle ting. Der er nogle gange så meget at tage sig til, at man 

ikke bliver færdig med noget’. 

’En god dag kan også være, hvis mit skrivebord er helt kaotisk når jeg træder ind af døren, 

men det så lykkes mig at få klaret og administreret det hele. Den der følelse af, at få alle en-

der til at mødes. Hvis man samtidig oplever en god kommunikation, og at alle parter er til-

fredse, så er det godt’.   

Men der er også mange, som har svært ved at styre deres tid, og som kommer til at bruge 

rigtig mange timer på arbejdet. De fleste opfatter det som deres egen skyld, når de arbejder 

mange timer. Nogle mener det handler om ønsket om at gøre tingene perfekt: ’Mange af de 

problemer, som jeg har i relationen mellem privatliv og arbejdsliv handler om mig selv og min 

egen evne til at prioritere min tid. Hvis man stiller høje krav til sig selv, må man også forvente 

at lægge mange timer’. Andre at det er fordi de har svært ved at sige ’nej’: ’Man er sin egen 

værste fjende – behovet og lysten til at ville det hele, gør dig ikke nødvendigvis til den bedste 

leder’. 

Nogle ser det som et spørgsmål om de rette værktøjer: ’Jeg er nogle gange for dårlig til, at 

skaffe mig nogle værktøjer til at organisere mit eget arbejde. Jeg kunne godt bruge nogle 

bedre proces værktøjer, hvor det var nemmere at holde styr på mails og andre processer. 

Det er virkelig noget jeg ikke er god til’. 

Andre savner tiden til at planlægge: ’Den største kilde til, at jeg ikke kan fordybe mig er, at 

der ikke er plads til at planlægge ordentligt. Men det er svært som leder, at sige nej til at 

hjælpe medarbejderne, fordi man skal planlægge sit eget arbejde’. 

Nogle bebrejder sig selv, samtidig med, at de erkender, at det er en vanskelig opgave, at 

planlægge under de aktuelle vilkår: ’Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at prioriterer 

mine arbejdsopgaver, jeg kunne planlægge langt mere effektivt. Det har været et af mine ar-

bejdspunkter lige siden jeg startede som leder. Jeg er ikke god til at styre min tid, men der 

kommer også mange uventede opgaver man bliver nød til at forholde sig til. Så jeg ved heller 

ikke, hvor meget der er at gøre ved det’.  

Flere af lederne har oplevet perioder med stress, men har fundet forskellige måder at hånd-

tere det på. For en var det ’medvirkende til, at jeg begyndte at styre min tid på en anden 

måde. Jeg blev mere bevist om, hvordan jeg tilgik mit arbejde’. En leder fortæller: ’Jeg har 

for nogle år siden oplevet, at mit arbejde var for pressende. Jeg fandt ud af, at jeg blev nødt 

til at være bedre til at styre min kalender, og ikke lade den styre mig. Jeg var simpelthen nødt 

til, at arbejde på en anden måde end jeg var vant til. Jeg satte mig ned en nat, og udformede 
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en ny mødestruktur og arbejdsform, og den foreslog jeg den næste dag. Den faldt heldigvis i 

god jord, og har givet meget mere luft til alle parter. Vi er blevet mere opmærksomme på, at 

vi selv vælger at skrue vores tempo op i arbejdet – og det skal vi lade være med, det skaber 

bare mere arbejde’. 

Nogle giver på en gang udtryk for, at de godt kan lide presset, og at det er deres egen skyld, 

at de arbejder så meget, men samtidig fremhæver de forhold og vilkår i arbejdet, som bidra-

ger til arbejdsbelastningen: ’Min leder kan godt finde på at lægge møder meget sent. Og jeg 

må sige, at der stilles meget høje krav til ledere i dag! Det forventes at lederne på en gang 

kan varetage mange forskellige arbejdsopgaver, og at de samtidig er detaljeorienterede’.    

 

RELATIONER  

Ledelsessparring og mangel på samme 

En del af lederne giver udtryk for, at der kan være ensomt på toppen: ’ Til tider oplever jeg 

mit job som en smule ensomt…. Jeg føler ikke, at jeg som leder kan have reelle relationer til 

mine ansatte og heller ikke mine egne chefer’. En anden siger:’ Vi arbejder i en organisation 

med selvstyrende teams, og det er rigtigt fedt for de ansatte. Men jeg sidder meget alene’. 

Samtidig er det eget ansvar, hvis man ikke selv trives: ’…det er stadig et problem, at jeg skal 

stå for min egen trivsel. Det er der ikke andre, der sørger for, det er kun mig selv’.  

Det store ansvar, som lederne således påtager sig, både for deres egen og for arbejdsplad-

sens trivsel, kan bidrage til, at en del er tilbøjelige til at se det som deres egen skyld, hvis de 

oplever belastninger, for de kunne jo gøre noget for at ændre på forholdene 

Det er langt fra alle, der oplever at få den støtte og sparring fra deres ledelse, som de kunne 

ønske sig: ’Jeg synes ikke, at jeg modtager støtte eller sparring fra min ledelse, i den forstand 

står jeg ret alene med min opgave’.  En anden fortæller, at ’Nu er der kommet en ny leder, 

som jeg sidder med. Jeg håber, at jeg kan finde sparring ved hende, ellers sidder jeg meget 

alene’.  

Sparring med kolleger på samme ledelsesniveau kan være godt, men er ikke altid nok: 

’…problemet er, at vi kommer til at bruge hinanden som skralde spande. Vi står med de 

samme problemer’. En anden leder med overordnet ledelsesansvar får sin sparring fra mel-

lemlederne: ’Jeg ville gerne modtage mere sparring fra forvaltningen. Jeg modtager min 

sparring blandt mine mellemledere’. 

Nogle oplever dog at få meget sparring på deres arbejde: ’Jeg modtager sparring mange ste-

der fra. Jeg har som en del af mine udviklingssamtaler, at jeg skal sørge for at bede om mere 

supervision. Det er jo sådan, at det er en måde, hvorigennem forvaltning forsøger at række 

en hånd ud, så man ikke står alene med alting’. 

Flere af lederne fra de store institutioner oplever stor støtte i samarbejdet i hele ledelses-

gruppen. En overordnet leder siger: ’Jeg oplever, at jeg og mine afdelingsledere arbejder 

godt sammen, vi har et meget tillidsfuldt samarbejde, og vi er glade for hinanden. Vi tænker 

på os, som en fælles lederenhed, hvor jeg tager den endelige beslutning, hvis vi ikke kan 

blive enige internt’. En anden overordnet leder fortæller ’der er også mange opgaver, som vi 

ikke behøver at finde løsninger på, hvis en af de andre ledere har oplevet en lignende situa-

tion’. 

Umiddelbart lader det i denne forbindelse til, at der er en forskel på ledere af større instituti-

oner ift ledere af de mindre. Hvor ledere på større institutioner ikke bare har adgang til spar-
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ring med flere lederkolleger, har de også ansat medarbejdere til at varetage meget af det ad-

ministrative arbejde. Det sidder lederne på de mindre steder med selv og har samtidig ikke 

samme (nære) adgang til sparring med andre lederkolleger. 

Anerkendelse og belønning 

Nogle ledere fortæller, at de i høj grad bliver anerkendt i deres arbejde: ’Jeg oplever helt 

klart at blive anerkendt som leder. Både fra mine ledere, ansatte og pårørende’. En anden 

fortæller, at ’jeg føler mig anerkendt, når jeg oplever at medarbejderne og beboerne trives’. 

Andre savner i høj grad anerkendelse: ’Det er meget sjældent, at jeg som mellemleder får an-

erkendelse og bekræftelse’. En anden siger mere generelt om det at være leder på det social-

pædagogiske område: ’Der ikke er meget belønning ved at være leder; vi tjener ikke særlig 

godt, vi modtager ikke særlig meget anerkendelse og vi arbejder meget’. 

Andre oplever, at det hører med til stillingen, at man ikke får direkte anerkendelse: ’Vi får 

ikke så meget mundtlig anerkendelse i min stilling, så man må ligesom se på, hvilke opgaver 

man får, eller hvor meget man bliver kontrolleret’. En anden siger:  ’Jeg føler også, at jeg bli-

ver anerkendt når jeg afleverer noget til forvaltningen, som jeg kan se de bruger…jeg tæn-

ker også, at jeg bliver anerkendt indirekte ved, at min chef ikke blander sig i driften her ude. 

Det er jo en tillidserklæring’. Det er med andre ord afgørende for lederens trivsel at de også 

er i stand til at se anerkendelsen, fordi den ikke altid har en særlig direkte og eksplicit form. 

Ikke alene anerkendelse, men også misbilligelse, kan tage indirekte former. Nogle af lederne 

ar oplevet at blive frataget udviklingsmuligheder i jobbet, hvis de har givet udtryk for uenig-

hed med ledelsen. En anden udtaler: ’Det kan godt være svært at finde ud af, hvor kritisk 

man kan tillade sig at være over for forvaltningen. Man er ret bange for, hvilke betydninger 

det kan få, hvis man indberetter kritik. Det burde jo ikke være noget problem når man arbej-

der som leder’. 

Ofte er medarbejdernes anerkendelse vigtig: ’Medarbejderen udtaler, at de er tilfredse med 

min ledelse, og godt kan lide de forhold, som jeg har været med til at skabe. Det er noget, 

som jeg bliver glad for at høre’. Men der er også ledere, som ikke altid oplever medarbejder-

nes vurderinger som rimelige: ’Når de ansatte bliver frustrerede, bliver det tit italesat som 

ledelsens skyld, også selvom vi ikke har noget med det at gøre’.  

Det er de færreste, som oplever at blive anerkendt gennem deres løn, men en enkelt leder 

udtaler:  ’Jeg vil sige, at jeg primært modtager min anerkendelse fra regionerne. Men det hand-

ler også om, jeg har fået forhandlet mig til en god løn.  

Relationer til forvaltningen 

En del ledere giver udtryk for, at de grundlæggende har en god samarbejdsrelation med for-

valtningen, men er alligevel meget kritiske.  

Nogle oplever, at forvaltningen ikke har indsigt i det faglige område, og derfor træffer beslut-

ninger ud fra andre rationaler eller uden at have sans for kompleksiteten i praksis. En leder 

forklarer: ’Jeg oplever ikke at forvaltningen er bevist om, at det er mennesker vi arbejder med. 

De mennesker vi arbejder med og behandler har meget varierende krav, og skal tilses af vari-

erende faggrupper. Men den måde vi er struktureret på, og måden vi modtager vores midler 

vidner om, at man forsøger at finde en løsning der passer til alle problemer. Der er ikke syn for 

vores særlige behov, vi skal bare finde en måde at passe ind i modellen’. 

Flere oplever en afstand til forvaltningen meget konkret: ’Jeg synes, at samspillet mellem mig 

selv og min ledelse er meget fjernt. De sidder både geografisk langt væk, og vi kommunikerer 

ikke særlig meget. Når vi står i en konflikt […..], får vi bare at vide, at vi skal rette ind og komme 

videre. Man lytter ikke til, hvad vi har at sige’. Forvaltningens forventninger til, hvad der skal 
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leveres af de ansatte ift borgerne, opleves af nogen af lederne som et pres: ’Jeg vil jo gerne 

varetage mine ansattes interesser, men der forventes bare så meget af de strukturelle ram-

mer’.  

Når lederne kontakter forvaltningen, er der ikke altid hjælp at hente: ’Jeg oplever når man 

tager fat i forvaltningen, at man bliver sendt rundt i hele forvaltningen, fordi de ikke ved, 

hvem der skal hjælpe en. Det er super frustrerende, men vidner også om, at de ikke har styr 

på deres opgave’. 

Spændvidden I den kommunale forvaltning er også stor. Det mærker lederne når forvaltnin-

gerne iværksætter generelle tiltag på tværs af enhederne: ’Jeg ville gerne, at forvaltningen 

ikke forsøgte at skabe one-size-fits-all-trivsels-projekter. Det fungerer bare ikke i praksis’. Le-

deren forklarer at det er mindre meningsfuldt fx at diskutere trivselsmålinger på et generelt 

plan, med ledere der har helt andre arbejdsvilkår: ’Men fordi vi nu har fået samme direktør, 

skal vi gå til en masse netværksmøder. Så sidder vi der med en leder af tandplejen og en sko-

leleder.’ Og det er ikke kun lederens eget tidsforbrug der frustrerer. For medarbejderne skal 

også på tværgående temadage: ’Vi har regnet lidt på hvad det koster og det er enorm dyrt. 

Det kan være fint nok, men det kan godt virke som om, at møderne er lidt proforma, fordi 

det ser godt ud. Mange møder bliver aflyst, eller nedprioriteret til fordel for noget andet. Det 

ville være federe, hvis man vidste præcis, hvad møderne skulle bruges til, og at de blev til no-

get.’ 

En anden leder kommer ind på, at der er for langt imellem den virkelighed, som beslutnings-

tagerne sidder i, og den praktiske hverdag: ’…man benytter statistiske evidensbaserede me-

toder, hvilket kan være fint – men der er ikke nogen, som er ude og tale med borgerne, og 

opleve den virkelighed, vi arbejder i. Nogle gange kan det lyde så let, når man taler fra et teo-

retisk niveau, men jeg mangler, at man anerkender virkelighedens kompleksitet’. 

Nogle oplever forvaltningens adfærd som aggressiv ’Når kritik føres fra forvaltningen, får man 

ofte en følelse af en truende adfærd – også i fredstid. De kan godt finde på at udtale, at de vil 

gå ind i mit felt for at løse et problem, før jeg har haft mulighed for at forklare min position. Så 

skal man til at deeskalerer en konflikt, man ikke har været med til at starte’. 

Nogle ledere oplever meget mistillid fra forvaltningens side: ’ Hvis vi står og mangler nogle 

midler, til at udfører nogle særlige opgaver, så bliver man nærmest krydsforhørt. De får det 

til at lyde som om, man forsøger at snyde dem. Vi kunne jo aldrig finde på at søge midler, 

som vi ikke har brug for’. 

Som leder på en privat institution med driftsoverenskomst med kommunen er der nogle sær-

lige begrænsninger for dialogen: ’Det kan være utrolig frustrerende, at der er en masse ting, 

som vi ikke må sige til kommunen fordi vi er under driftsoverenskomst. Jeg må heller ikke 

klage som stående udenfor systemet eller gå direkte til politikerne, fordi driftsoverenskom-

sten kræver, at jeg er loyal overfor kommunen. Det er blevet et rigidt system’. 

Samarbejde med TR/AMR 

Langt de fleste af ledere giver udtryk for, at de har et godt og konstruktivt samarbejde med 

TR: ’Jeg bruger TR til at skabe noget fællesskab, og søger for at holde hende opdateret, hvis 

der er noget som er relevant. Det er en god måde, at skabe tillid blandt de ansatte, hvis man 

gør det synligt’.  

Det er vigtigt, at TR er klar over, at: ’det ikke er alle initiativer, som det er os ledere, der har 

besluttet, ofte er det jo politikerne. Det er vigtigt at TR forstår det’. 
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Nogle er meget bevidste om, hvordan de bruger og ikke bruger TR: ’Jeg benytter ikke TR 

som sparringspartner. Jeg vil involvere TR i situationer, hvor der er nogle problematikker 

med nogle medarbejdere, eller hvis der skulle være nogle samarbejdsvanskeligheder’.  

For andre ledere er TR og AMR samarbejdspartnere: ’Noget der fungerer godt, er vores sam-

arbejde med vores TR og AMR. Vi forsøger ikke bare at inddrage dem, men reelt arbejde 

sammen med dem’. En anden siger: ’Vi anser dem som meget nært tilknyttet ledelsen. Vi er 

fuldstændig afhængige af dem i vores ledelse, og vi bruger hinanden meget og indgående’. 

En enkelt giver udtryk for, at det er svært at samarbejde med den aktuelle TR, hvilket hun op-

lever som en mangel: ’Jeg synes det ville være rart, hvis vi kunne bruge vores TR som samar-

bejdspartner. Det kunne være fedt, hvis TR var én som havde fingeren på pulsen, og som 

have styr på hvad der skete – både i SL men også her på stedet. Hvis nu TR kom til os og rap-

porterede, at der var utilfredshed med noget, så kunne vi ligesom tage hånd om det på for-

skud’. 

Eksterne samarbejdspartnere 

En god samarbejdsrelation er ikke nødvendigvis en relation uden konflikter: ’Vi har mange 

samarbejdspartner (uddannelsesinstitutioner, dagtilbud, kommuner, konsulenter osv.), så 

det er naturligt, at der er nogle konflikter. Men dem løser vi altid på en fin måde, det er ikke 

noget, vi oplever problemer med’.   

I nogle tilfælde kan samarbejdet mellem institutionerne i kommunen blive vanskeligt af spar-

somme ressourcer, som betyder at borgerne sendes rundt i systemet: ’Vi har haft mange 

problemer med psykiatrien, fordi vi modtager borgere, som ikke er færdigbehandlet. Hvis de 

eksempelvis mangler pladser, sender de bare, hvem der nu er tættest på at være færdigbe-

handlet’.   

Samarbejdet med eksterne ressourcepersoner, er heller ikke uden problemer, specielt kan 

det være udfordret, når den teoretiske viden støder sammen med den praksisnære: ’…. når 

vi taler forbi hinanden, eller hvis der ikke er forståelse for barnets særlige behov. For nyligt 

oplevede jeg, at jeg snakkede med en læge, som havde klinisk viden om autisme, men ikke 

nogen følelse af barnet. Sådan nogle situationer er rigtig rigide, fordi man taler forbi hinan-

den eller ikke er enige’. 

Samarbejdet med medarbejderne 

Flere af de erfarne ledere er tydeligvis glade for at være ledere, og synes at de lykkes godt 

med deres ledelse. Nøglen ligger for flere af dem i at skabe tillid og være lydhøre: ’Jeg leder 

efter et koncept baseret på tillid, hvor det er bedre at søge tilgivelse end tilladelse. Det må 

aldrig blive sådan, at de ansatte er bange for at kommer ind på mit kontor, hvis de har lavet i 

en fejl. Mine ansatte skal turde at handle uden, at det behøver at involverer mig’. At lytte 

godt efter ønsker i personalegruppen er med til at understøtte samarbejdet: ’Jeg bruger me-

get tid på, at lytte til personalets ønsker. Det er ikke altid, at jeg kan opfylde dem, men de 

ved at jeg lytter. Jeg har lært gennem tiden, at det betyder så meget for et samarbejde, at 

der er en tro på, at man lytter til hinanden’. 

Flere ledere er som nævnt indledningsvist optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø for deres 

medarbejdere. De vil hellere være blandt deres medarbejder ’på gulvet’ end fanget bag skri-

vebordet. Mange af lederne betoner, at oplevelsen af at spille godt sammen med medarbej-

derne er meget vigtig: ’Det kan også være, hvis vi står med to sygemeldinger, og personalet 

ser det som en fællesudfordring for dagen. I virkeligheden følelsen af, at løfte i flok’.   
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Omvendt kan det være meget belastende, hvis der er utilfredshed, som ikke kommer frem i 

det åbne rum: ’hvis jeg kan mærke, at der er en masse, som bliver efterladt usagt. Det er vir-

kelig noget, som kan dræne mig, særligt når der opstår snak i krogene efterfølgende. Det ta-

ger både min energi og min arbejdsglæde, når jeg oplever mistro til mine afdelingsledere, og 

vi får det at vide ad bagveje – så bliver jeg træt’. 

Det er ikke altid, at lederne oplever, at medarbejderne har samme fokus på kerneopgaven, 

som de selv har, i hvert fald kan der være svære afvejninger mellem hensyn til medarbejder-

nes arbejdsmiljø og til borgernes behov: ’Som leder oplever man en svær balance mellem at 

prioriterer de ansattes arbejdsvilkår og børnenes velfærd. Til tider bliver vi ledere mødt med 

massiv kritik ift. noget, som børnene virkelig får glæde af. F.eks. har vi droppet en sovende 

nattevagt, til fordel for en vågen nattevagt, og det skaber virkelig utilfredshed. Men det er 

virkelig noget børnene er glade for’. Det påvirker lederne, når de bliver udsat for kritik fra 

medarbejderne og samtidig oplever, at det bl.a. skyldes at medarbejderne ’ikke har været 

særligt nysgerrige ifht hvorfor vi vælger at gøre, som vi gør.’ 

Som også tidligere nævnt oplever nogle af lederne en ensomhed i jobbet. Det kan skyldes at 

de har en særlig relation til medarbejderne. For det er ikke alt, de kan tale med deres medar-

bejdere om: ’De ser på mig på en anderledes måde end de ser deres kolleger…det betyder, 

at man skal opføre sig på en særlig måde [overfor dem]’. 

Alligevel er der forskel i relationerne. En leder reflekterer over, at ’ …det bedste samarbejde 

ofte finder sted med de kollegaer, som jeg har en personlig god relation til. Og der ville jeg 

gerne, at jeg havde et godt samarbejde på baggrund af faglige kompetencer i stedet. Person-

lige forhold kan være hæmmende for fagligt godt samarbejde’. 

En leder savner ’…noget sparring til, hvordan jeg kunne blive mere nærværende [overfor 

medarbejderne]’ fordi lederen nogen gange oplever, at få stoppet faglige diskussionerne for 

tidligt. En anden leder bruger medarbejderne som sparringspartnere, for at understøtte ind-

dragelsen: ’Hvis jeg sparrer med mine medarbejdere, i stedet for nogle uden for huset, så 

skaber jeg en langt større grad af indflydelse og medbestemmelse’. 

Relationerne til medarbejderne påvirker flere ledere negativt, når det handler om svære sa-

ger som konflikter og afskedigelser: ’Vi havde en periode, hvor det var rigtig hårdt, fordi de 

ansatte have mange problemer med både os [lederne] og mellem hinanden. De gjorde nogle 

rigtig forfærdelige ting overfor hinanden, og det endte med at jeg måtte fyre nogle af de an-

satte. I den forbindelse har der været nogle søvnløse nætter…’. 

Konflikter i medarbejdergruppen 

Lederne oplever det i høj grad som deres ansvar at bidrage til og skabe et godt psykisk ar-

bejdsmiljø for de ansatte og at bidrage til at håndtere det, når der fx opstår konflikter. Når 

det ikke lykkes dem, og der opstår problemer i eller imellem personalegrupper, er det om-

vendt meget belastende for lederen.  

Nogen ledere bebrejder sig selv for ikke at have grebet hurtigt nok eller effektivt nok ind i 

konflikter mellem medarbejderne: ’Jeg ville ønske, at jeg havde grebet noget hurtigere ind. 

Men det var en situation, jeg arvede’. 

Andre giver udtryk for, at de gerne ville være mere på forkant generelt: ’arbejde mere fore-

byggende med mine ansattes arbejdsmiljø og konflikter. Som det er nu, fungerer jeg mere 

som brandslukker. Der er så mange konflikter som kunne være undgået, hvis man havde en 

mulighed for at komme problemerne i forkøbet’. 
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Hårde personalesager 

Hårde personalesager kan belaste lederne. Det handler ofte om at håndtere konflikter ift en 

medarbejder som, lederen ikke mener, udfører sit arbejde godt nok: ’Hvis f.eks. en medarbej-

der ikke udfører sit arbejde ordentligt, og jeg så irettesætter den ansatte, så oplever jeg tit, 

at de melder sig langtidssyge med stress, hvor det i virkeligheden nok handler om noget helt 

andet. Når fagforeningen kommer ind over, så skal man jo bruge de termer, som de bringer 

til bordet; der kan jeg ikke sige, at jeg ikke tror på, at personen er syg af stress. Det er noget 

som påvirker mig, og som jeg bliver frustreret over’. 

Lederne oplever at der går ud over deres egne arbejdsglæde, hvis der er medarbejdere, der 

ikke har fokus på den fælles opgave: ’Der var nogle enkelte som ikke var medspillere. De var 

med til at gøre arbejdet træls i perioder. Jeg oplevede at de brugte sin energi på, at glæde 

sig til at have fri eller få ferie. Jeg synes, at man skal forsøge at glæde sig over sit arbejdet, 

ellers skal man finde et andet, som man kan glæde sig over. Det er så destruktivt, at arbejde 

sammen med nogen, som ikke gider’. 

Følelsesmæssige belastninger fra borgere 

De følelsesmæssige krav i arbejdet kan både for medarbejdere og ledere være udfordrende: 

’Her på stedet er der et meget hårdt klientel, og der er mange tragiske historier. Man skal 

være god til at tage den professionelle jakke af og på, hvilket går bedre nogle gange end an-

dre’. 

En enkelt har oplevet vold fra en borger: ’Jeg har én gang talt med en psykolog, fordi jeg op-

levede at blive angrebet i mit arbejde – men det var ikke noget problem, at få hjælp da jeg 

behøvede det’. 

NETVÆRK 
Det er kun sjældent lederne benytter sig af sparring med andre institutioner på tværs af kom-

munen: ’Jeg føler ikke, at de andre netværk er så tilgængelige, men jeg forsøger en gang i 

mellem. Nogle gange, hvis der er noget, som vi ikke kan finde en løsning på, kan det være 

godt at spørger: ”hvordan gør i det ude hos jer?”. Men det kræver også noget tillid i mellem 

vores organisationer’. 

I andre tilfælde er institutionerne i indbyrdes konkurrence: ’Jeg synes ikke, at jeg kan være 

en del af et ledelsesnetværk i kommunen, da vores institutioner i virkeligheden er konkurre-

rende virksomheder’. Og der kan være nervøsitet for fortroligheden: ’De officielle netværk 

fungerer ikke så godt, fordi man ikke taler lige ud af posen. Der er altid en frygt for, at der er 

noget som ikke bliver holdt fortroligt, samtidig kommer man heller ikke udenom, at der er 

nogle interne konkurrenceforhold’. 

Private netværk 

Det er der færreste af lederne, der bruger eksterne netværk i større omfang: ’Jeg sidder også 

i to ledernetværk, men dem mødes jeg ikke så tit med’.  

Nogle har mere eller mindre tilfældige private kontakter, som de bruger til sparring: ”Jeg har 

nogle venner som sidder i socialpsykiatrien, og dem har jeg brugt meget til at sparre med, 

men det er jo ikke meningen – det er jo et privat netværk’.  

For andre er der tale om mere systematisk brug af private netværk, og for en har de arbejds-

relaterede netværk udviklet sig til også at opleves som private netværk: ’Det samarbejde der 

betyder mest for min dagligdag, er samarbejdet i mit ledernetværk og regionale netværke. 

Det er faktisk blevet et privat netværk. Vi mødes også til konferencer og temadage – og det 

giver en del inspiration og energi’. 
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KOMPETENCEUDVIKLING  
De fleste oplever, at de har de kompetencer, som de har brug for i deres job, at de kan få 

adgang til videreuddannelse, hvis de ønske. Mange af dem har forskellige efteruddannelser 

indenfor ledelse, som de oplever som værdifulde: ’Jeg kan i dag mærke, at den diplom i ledelse 

jeg tog, hjælper mig meget– det har givet mig en objektiv tilgang til ledelseshvervet’.  

Der er dog nogle som ikke oplever, at mulighederne for kompetenceudvikling er så gode. Af 

en mellemleder bliver det fremført, at forvaltningen mangler fokus på, hvordan mellemle-

derne kan udvikle sig: ’….der sidder nogle [i forvaltningen] med en master og to diplomud-

dannelser. Det ville jeg da ønske, vi også kunne få.  Økonomisk kan vi selvfølgelig godt, men 

her på stedet skal vi gøre det i eller udenfor vores normale arbejdstid – og det kan man bare 

ikke’.  

En overordnet leder oplever ikke samme problemer: ’Hvis der er noget, som jeg synes jeg går 

og mangler, så vil jeg bede om det….. Der er stor åbenhed og opbakning ift. Udvikling’. I hen-

des job er det ikke så vanskeligt, at få skabt plads til videreuddannelse.  

Lederne efterlyser mere samarbejde og udnyttelse af ressourcerne på tværs i systemet: ’Det 

er ofte sådan, at vi ledere sidder med forskellige ressourcer og kompetencer, men der er ikke 

kultur for, at vi trækker på hinandens værktøjskasser’. Lederen oplever sig i denne forbindelse 

begrænset af at besidde kompetencer, som ikke bliver bragt i spil: ’Der er mange situationer, 

hvor organisationen ikke udnytter de ressourcer, som jeg har…’. 

Det er ikke udelukkende de ledelsesmæssige kompetencer, som lederne enten trives med at 

have erhvervet sig eller savner at få udviklet: ’Hvis du er blevet leder, men er uddannet pæ-

dagog. Så skal man sørge for, at udvikle et fagligt skriftligt sprog. Man bliver ikke taget seri-

øst, hvis man ikke skriver akademisk. Det er ret svært’. 

En overordnet leder, har fået andre til at klare det skriftlige: ’Jeg er ikke særlig dygtig skriftligt, 

og det interesserer mig heller ikke så meget. Når jeg er med til at lave handleplaner, er det 

aldrig mig der sætter de sidste rettelser, fordi det ikke er mig der varetager opgaven bedst’. 

RELATIONEN TIL SL  
Flere ledere oplever ikke, at SL gør ret meget for deres ledermedlemmer: ’Jeg har i min an-

sættelse meldt mig ind og ud mange gange af SL. Jeg synes ikke, at de gør noget for os, som 

sidder i ledelsesstillinger, hverken fagligt eller lønmæssigt’. En anden leder forklarer: ’De 

burde være mere synlige blandt os ledere…så vi kunne bruge vores medlemskab til noget. 

Lige nu er den eneste grund til, at jeg stadig er medlem, at de forhandler min løn’. 

Flere af de interviewede har desuden en række andre grunde til at de som ledere oplever 

manglende støtte fra SL: 

Ønsker opgør med ”Dem og os” kultur  

Flere ledere oplever ikke, at SL inkluderer dem i organisationens kommunikation. Nogle le-

dere giver udtryk for, at SL med fordel kunne modarbejde ”dem og os” tænkningen: ’SL 

burde forstå, hvor vigtige lederne er for medarbejdernes oplevelse af arbejdet. Vi bliver ofte 

stillet op i mod hinanden, hvilket er et problem, når de organiserer begge parter. De skulle 

udvikle deres koncept og varetage den mulighed de har for at skabe et bredt samarbejde på 

tværs af niveauer. Det er jo ikke en mulighed, andre fagforeninger har’. 

En anden:  ’Man bliver hele tiden konfronteret med et ’dem og os’ forhold. Jeg tror bare, at 

vi bliver nødt til at anerkende, at vi skal arbejde sammen, for at finde de bedste løsninger. 

Jeg er ikke tilhænger af det der ”dem og os”.’ 
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’Politisk italesætter man ofte lederne som de onde, og medarbejderne som de gode; og jeg 

synes der mangler noget anerkendelse dér. Vi er her for at løse opgaven sammen’. Én mener, 

at SL bør fokusere mindre ’på de problemer vi ledere selv kan løse, og mere på de udefra-

kommende forandringer, som vi ikke har indflydelse på. Det er der, vi godt kunne bruge no-

get hjælp’.   

SL som både med- og modpart 

Flere kan have behov for støtte fra SL omkring forskellige forhold der i større eller mindre 

grad knytter sig til lederens arbejdsmiljø. Men flere oplever det som problematisk, at ’man 

som leder bliver repræsenteret af de samme mennesker, som repræsenterer vores medar-

bejdere’.  For nogle er selve personsammenfaldet et problem:  ’Det er et problem at den, 

som jeg skal forhandle lokalaftaler med, er den samme person, som forhandler min løn. Det 

er den samme person, som varetager arbejdsmiljøet, og som jeg skal tale med, når jeg skal 

fyre folk eller lignende. Jeg føler ikke, at jeg kan ringe til SL – jeg synes, at der skulle være to 

forskellige afdelinger, så ville jeg bruge SL noget mere’. En anden leder forklarer tilsvarende: 

Hvis de [SL] havde ’en, der udelukkende var i kontakt med lederne og nogle andre til at tale 

med mine ansatte, så ville det være mere troværdigt. Jeg synes det er et problem, at jeg ikke 

ved, hvis interesser de varetager. Jeg synes jo heller ikke jeg kan gå til den samme tillidsre-

præsentant, hvis jeg er utilfreds med min løn, fordi hun repræsenterer mine medarbejdere. 

Men hvor skal jeg så gå hen?’ 

Udover at lederne kan blive i tvivl om hvorvidt SL varetager deres interesser, er der også no-

gen der oplever, at de ikke får brugbar sparring når de søger den: ’Samarbejdet med SL har 

aldrig rigtig fungeret. Jeg har prøvet at benytte dem nogle gange, men det har aldrig rigtig 

ledt til noget, så det jeg holdt op med. Sidste gang jeg forsøgte handlede det om arbejdstids-

reglerne i vores tjenesteplan; den daværende tillidsrepræsentant havde tolket det skrevne 

materiale på en måde, og jeg havde tolket det på en anden. Så vi sendte en mail hver i sær 

med vores forskellige forståelser, hvorefter vi fik to forskellige svar, og det var simpelthen 

dråben. Siden har jeg benyttet vores HR konsulent i stedet for fagforeningen’. 

Nogle fravælger SL på baggrund af mindre gode erfaringer, for andre er det mindre bevidst: 

’Det er ikke et bevidst fravalg, men jeg tror bare, at jeg har haft det netværk, som jeg har 

haft brug for’. Andre kommer af og til i ledersektionen, men oplever ikke, at det er er noget, 

de bruger meget. Nogle ledere får dog også brugbar sparring fra SL: ’ Jeg synes også, at SL’s 

ledersektion kan bruges. Jeg har mange muligheder for sparring’. Denne leder har også hen-

vendt sig til kredsen om en tung personalesag, og synes, at ’det føltes rigtigt, at give den vi-

dere’. 

Konkrete forslag til SL omkring øget fokus på lederne 

Nogle af lederne efterlyser mere fokus på lederne. Her peger de på medlemsbladet som et af 

de steder, hvor SL kunne gøre sig mere synlig overfor lederne: ’Det er måske i hvert tiende 

medlemsblad, at der er en artikel til os ledere, resten handler om alt mulig andet pædago-

gik’. 

En foreslår en mail-service ift lederne: ’det kunne være spændene, hvis man fik tilsendt de 

artikler som var tiltænkt lederne via mail – jeg får ikke læst SL bladet fordi jeg ikke synes, det 

er så relevant for mig’. 

En leder efterlyser flere arrangementer rettet mod SL-ledernes konkrete praksis: ’De skal 

bare handle om vores felt, og ikke om ledelse i bred forstand. Jeg er ikke interesseret i, at hø-

rer et foredrag fra en 24årig fyr der er direktør i Lego. ….Det ville være godt, hvis man fik 

nogle eksempler på nogle konkrete handleplaner til løsning af forskellige situationer. Det 

ville også være fedt, hvis de tilbød noget medietræning, og nogle ting vi kan bruge i praksis’. 
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Det er ikke kun konkrete ledelsesfaglige temaer, de efterspørger. Der er også ønske om bi-

stand til at udvikle fagligheden generelt: ’Det kunne være fedt, hvis man fik noget hjælp til at 

udvikle nogle faglige visioner for feltet. Som det er nu, er det svært for os leder at komme 

med noget, fordi vi arbejder under en kommune, som vi skal være loyale over for. Jeg ville 

ønske der kunne komme nogle, der kunne løsne den her relation’. 
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APPENDIX 

Interviewguide SL-ledernes psykisk arbejdsmiljø 

 

Introduktion: 

Jeg hedder…….. 

Er ansat i TeamArbejdsliv, som har fået til opgave at gennemføre en kortlægning af det psy-

kiske arbejdsmiljø blandt deres medlemmer med ledelsesfunktioner. Kortlægningen skal af-

dække, hvad det er for udfordringer I som lederne oplever i Jeres daglige arbejde, og som 

har betydning for Jeres eget arbejdsmiljø.  

Viden fra kortlægningen skal bruges af SL bl.a. til at sætte politisk fokus på SL ledernes psyki-

ske arbejdsmiljø. SL vil samtidig bruge resultaterne i forbindelse med rådgivning og formid-

ling om ledernes udfordringer og muligheder i det psykiske arbejdsmiljø. Vi er derfor både 

interesserede i hvilke vanskeligheder, du møder i dit arbejdsmiljø, og hvordan du håndterer 

dem.  

Spørgsmålsområder Svar 

Vil du starte med at fortælle, hvorfor 

du har valgt at blive leder? 

 Kan du beskrive en god dag? 

 Kan du beskrive en mindre 
god dag?  

 Hvilke dage er der flest af?  

 Hvad skulle der umiddelbart 
til for at få flere af de gode 
dage? 

 

 (Meningsfuldhed og motivation) 

 

Kan du beskrive dine vigtigste ar-

bejdsopgaver som leder? 

 

Kan du give et bud på, hvordan hvor 

stor en del af din arbejdstid du bru-

ger på h.h.v. :  

 Socialpædagogisk (faglig) le-
delse 

 Styring, drift og administra-
tion 

 Lederskab, skabe motiva-
tion, udvikle og implemen-
tere strategier 
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Er der nogen områder i dit daglige 

arbejde, som du kunne ønske dig at 

opprioritere? /nedprioritere? 

 

Er der noget, der hindrer dig i at om-

prioritere? 

 

 

Hvordan synes du at samarbejdet 

fungerer i relation til:  

 Forvaltningen 

 Dine overordnede 

 Medarbejdergruppen/grup-
perne 

 TR/AMR 

 Borgere og pårørende 

 Andre institutioner 

 Andre samarbejdspartnere 

 

 

Hvilke områder/arbejdsopgaver sy-

nes du, at du lykkes bedst med i dit 

arbejde?  

 

Hvor henter du sparring og støtte i 

dette arbejde? 

 Ledelsen i forvaltningen 

 Medarbejdere 

 TR/AMR 

 Netværk 

 Andre ledere 

 SL 

 Andre 

 

 

Hvilke arbejdsopgaver/områder sy-

nes du, at du lykkes mindre godt 

med? 

Hvad er de primære årsager til at 

disse opgaver udfordrer dig? 

Hvor får du støtte og sparring når du 

oplever disse udfordringer? 

 Ledelsen i forvaltningen 

 SL 

 Medarbejdere 

 TR/AMR 
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 Netværk 

 Andre ledere 

 Andre 

 

Nedenstående spørgsmål inddrages såfremt de ikke allerede er blevet dækket ind i det 

forudgående 

 

Kan du lave en planlægning af dine 

arbejdsopgaver, som holder nogen-

lunde i forhold til tidsforbrug og ind-

hold?  

 

Er der mange uforudsete sager/hen-

vendelser/begivenheder, som du 

skal tage dig af? 

 

Er du tilgængelig udenfor den almin-

delige arbejdstid? 

For hvem? og i hvilke situatio-

ner?  

Kan du få dit arbejde til at 

hænge samen med dit privatliv? 

 

 

Hvordan oplever du, at de krav der 

stilles til dig i dit arbejde som leder, 

hænger sammen med mulighederne 

for at imødekomme dem? 

 

Hvordan oplever du sammenhæn-

gen mellem forvaltningens krav og 

forventninger til dig og medarbej-

dernes? 

 

Hvordan oplever du krav og forvent-

ninger til dig (og institutionen) fra 

borgere/brugere og pårørende?  

 

 

Oplever du, at du bliver anerkendt 

for din indsats som leder af 

 Forvaltningen 

 Medarbejderne 

 Borgerne/de pårørende 
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Hvad gør du, hvis du oplever, at din 

indsats ikke bliver anerkendt?  

Synes du, at du har de faglige og le-

delsesmæssige kompetencer, som 

du har brug for i dit daglige arbejde?  

Er der nogen du savner? 

 

 

Har du oplevet perioder med stress-

symptomer? 

(fx Søvnløshed, hjertebanken, svim-

melhed, koncentrationsproblemer, 

hukommelsesbesvær, irritabilitet, 

diffuse smerter etc.)  

 

Hvis ja, hvordan har du så håndteret 

dem? 

 

 

Har du nogen ideer til på hvilke må-

der SL kunne arbejde på at under-

støtte dit psykiske arbejdsmiljø? 

 

 

Har du nogen gode råd til andre le-

dere af socialpædagogiske arbejds-

pladser ift håndtering af deres eget 

psykiske arbejdsmiljø? 

 

 

 


