
 

 

 ANALYSE 

  

Danskernes forhold til chefen 
har det godt 

En god dialog mellem medarbejder og leder er altafgørende i kampen for at undgå at 
blive ramt af stress, uanset om det er på grund af arbejdet eller ikke. Men der skal som 
bekendt to til en tango. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne på de danske arbejds-
pladser går til deres chef, når de har brug for faglig sparring, gode råd eller fleksibilitet i 
samspillet mellem arbejde og privatliv. Ligesom det er vigtigt, at lederen lytter og tager 
medarbejderen alvorligt. Det er derfor også meget positivt, at et stort flertal af danskerne 
går til deres nærmeste leder, når tingene spidser til, og at de føler sig taget alvorligt. 
   

Figur 1: Går du til din chef/leder:  

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018.  

Note: n = 528. Spørgsmålet er kun stillet til respondenter i beskæftigelse. 

 
Medarbejderne er særligt gode til at gå til deres leder, når det handler om private forhold 
(fx sygdom eller dødsfald i familien). Det er hele 82 pct. af medarbejderne, som går til 
deres leder i disse tilfælde, mens det kun er 9 pct., der ikke gør. Det er meget positivt, 
da det kræver stor tillid til sin nærmeste leder at dele og snakke om hændelser af denne 
karakter. Danskerne er også flittige i forhold til at opsøge chefen, når det handler om 
forhold på arbejdspladsen. Det gælder særligt, når der er behov for opfølgning/sparring, 
mere tid til opgaverne eller at prøve nye arbejdsopgaver. 
 
Derimod er medarbejderne ikke så flittige til at fortælle lederen om, hvilke opgaver, der 
giver vedkommende energi. Kun 34 pct. svarer ja, mens 42 pct. svarer nej. Her kan være 
et potentiale for at styrke dialogen mellem medarbejder og leder.  
 
Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent. Udgivelsestidspunkt: januar 2019 
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Ledere skal være nærværende og lyttende, men medarbejderen har et ansvar for at syn-
liggøre overfor lederen, hvis der er behov for prioritering og har et ansvar for egen moti-
vation ved at tale om, hvad der giver energi. Det er helt essentielt, at medarbejderne tør 
sætte ord på udfordringerne over for deres leder, da de ellers ikke kan forvente, at der 
sker ændringer i deres arbejdssituation, hverken i forhold til arbejdsmiljøpåvirkninger 
eller andre påvirkninger, der får vedkommende til at mistrives. 

Medarbejderne tages alvorligt, når de henvender dig 

Det er som skrevet særdeles positivt, at så mange danskere tager fat i deres nærmeste 
leder, når de har brug for sparring og rådgivning, hvad end det handler om forhold på 
arbejdspladsen eller i privatlivet. Men det kræver samtidig, at medarbejderne bliver taget 
alvorligt, når de henvender sig. 
 
Tallene viser med al tydelighed, at lederne er meget lydhøre, når medarbejderne henven-
der sig. Der er stort set ingen danskere der oplever, at deres chefer ikke er lydhøre, når 
de henvender sig. Der er således mellem 81 og 94 pct. af medarbejderne, som oplever, 
at lederen altid eller for det meste tager dem alvorligt eller reagerer, når de henvender 
sig om forhold med relation til deres arbejdssituation. 
 
Figuren baserer sig kun på respondenter, som har angivet, at de går til deres leder med 
de pågældende ting. Der kan være flere årsager til, at medarbejdere ikke går til deres 
leder. Måske løser de det selv eller med kollegaer? Måske har de ikke brug for at gå til 
lederen med det eller, der kan være en helt 4. årsag. 
   

Figur 2: Tager din chef/leder dig alvorligt og reagerer: 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018.  

Note: n = 179-429. Det er kun respondenter, der er i beskæftigelse og kontakter chefen på de pågældende områder, der har svaret.  
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Medarbejdere i den private sektor går oftere til deres chef 

Medarbejdere i den private sektor går generelt mere til deres chef, når de har brug for 
prioritering i arbejdsopgaver og mere tid til løsning af en konkret opgave. Her halter den 
offentlige sektor bagefter den private sektor, når det kommer til dialogen om disse 
spørgsmål.   
   

Tabel 1: 
Medarbejdernes dialog med chef/leder fordelt på sektor. Andelen, som 
har svaret ”ja” på spørgsmålet, 2018. 

Går du til din chef: 
Offentlig 

sektor 

Privat 

sektor 

Når du har brug for fleksibilitet ifm. private forhold (fx sygdom/dødsfald) 80 % 82 % 

Når du har behov for opfølgning eller sparring 73 % 74 % 

Når du ikke kan nå dine arbejdsopgaver 60 % 65 % 

Når du har brug for nye, andre eller flere udfordringer 59 % 64 % 

Når du har brug for mere tid til at løse en konkret opgave 56 % 63 % 

Når du har brug for at få prioriteret i dine arbejdsopgaver 38 % 50 % 

For at fortælle ham/hende, hvilke arbejdsopgaver, der giver dig energi 33 % 34 % 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018. 

Note: n (offentlig sektor) = 189 og n (privat sektor) = 326. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 08. januar 2019.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående arbejdsmiljø kan ske til arbejdsmiljøchef Anne-Marie Røge Krag 
på ark@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6178. 
 
 


