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21. august 2012 

Ledere: Dårligt psykisk arbejdsmiljø på hver niende 

virksomhed i Vestjylland 

 

Det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne i Vestjylland er under pres. 

Lidt over halvdelen af lederne i området vurderer, at det psykiske 

arbejdsmiljø på deres arbejdsplads er godt. Det fremgår af en ny 

undersøgelse fra Lederne. 

Helt konkret svarer 57 procent af de adspurgte ledere i Vestjylland, at det 

psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads er ”godt”. 32 procent mener, det 

er ”nogenlunde”, mens hver niende leder i området, 11 procent, betegner det 

psykiske arbejdsmiljø som ”dårligt”.  

Vurderingen fra de vestjyske ledere er mere positiv end hvad der gælder på 

landsplan, hvor 52 procent af lederne mener, at det psykiske arbejdsmiljø er 

”godt”. 

Afdelingsformand for Lederne Midt-Nord Bjarne Kragh Jensen er ikke 

overrasket over, at resultaterne er bedre end i resten af landet. 

- Mentaliteten i særligt de små vestjyske virksomheder, hvor både ledere og 

kolleger er mere opmærksomme på hinanden, er formentlig en medvirkende 

faktor. Men selvom der er stor grund til at glæde sig over, at de fleste er 

tilfredse med deres psykiske arbejdsmiljø, er det stadig vigtigt, at lederne er 

opmærksomme på trivslen. Særligt efter de senere års krise kan 

medarbejdere føle sig presset af uvisheden om, hvor længe endnu de har 

deres job, siger Bjarne Kragh Jensen. 

I den forbindelse afholder Lederne Midt-Nord i samarbejde med 

Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar et arrangement om psykisk 

arbejdsmiljø den 10. oktober i Viborg. 

Undersøgelsen fra Lederne er baseret på svar fra 1.873 ledere, heraf 158 fra 

Vestjylland. Undersøgelsen offentliggøres i sin helhed i september. 

 

 

P R E S S E M E D D E L E L S E 


