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Der skal være tid
til kvalitet
Det er på ingen måde holdbart, når kun halvdelen af
medarbejderne oplever, at de har mulighed for at levere
høj kvalitet i arbejdet. Vi er nødt til at sikre en ordentlig
og anstændig balance mellem krav og ressourcer,
medarbejderne skal have tilstrækkelig indflydelse i
arbejdet og opleve støtte fra ledelsen. Og der skal være
en tydelig rollefordeling.
Vi hører ofte fra ledere og arbejdsmiljø- og
tillidsrepræsentanter, at det psykiske arbejdsmiljø
Arbejdspresset er for højt. Så kort kan det siges. Denne
rapport viser med al tydelighed, at vi er nødt til at få
gjort noget ved det tempo og den arbejdsmængde, som
både FTF’ere og andre danske lønmodtagere dagligt
bliver mødt med. Der er alt for ofte for stor ubalance
mellem mængden af arbejdsopgaver og den tid, som er
til rådighed.
Arbejdspresset går ud over den kvalitet, FTF’erne har
mulighed for at levere: Kun lidt over halvdelen vurderer,
at de altid eller ofte har mulighed for at løse opgaverne
på et fagligt forsvarligt niveau. Og kun hver tredje
vurderer, at de altid eller ofte er nok medarbejdere til at
udføre arbejdet tilfredsstillende.
Det går det ud over de helt centrale opgaver med
at sikre service, omsorg, sikkerhed, uddannelse og
sundhed til borgerne i Danmark. Opgaver, som FTF’erne
i både den offentlige og private sektor, varetager.
Når medarbejderne ikke kan levere den nødvendige
kvalitet, er det ikke kun et problem for de borgere og
kunder, som modtager ydelser og service. Det er i
høj grad også en belastning for medarbejderne selv,
som i for stort omfang må gå hjem med en følelse af
ikke at slå til og med dårlig samvittighed. Det fører til
stress. Og stressen fører sommetider til depression,
hjertekarsygdomme og udstødning af arbejdsmarkedet.
Det kan ingen, hverken borgeren, medarbejderen selv,
medarbejdernes familie, arbejdsgiveren eller
samfundet være tjent med.

er komplekst, og at det er uklart, hvad der skal til
for at forebygge og håndtere problemerne. Derfor
foreslår FTF, at politikerne og myndighederne
giver arbejdspladserne en håndsrækning ved at
præcisere regler og krav om psykisk arbejdsmiljø i
en bekendtgørelse. Det har man med succes gjort i
Sverige, hvor både lønmodtagere og arbejdsgiver er
glade for de nye regler.
Det er tankevækkende, at der i dagens Danmark IKKE
er en bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø, selv
om det er en af de største udfordringer på det danske
arbejdsmarked.
Vi bliver nødt til at have tydelige regler om bl.a. balance
mellem krav og ressourcer, herunder at der skal tid til at
levere et fagligt forsvarligt stykke arbejde. Vi har også
behov for at uddanne ledere i psykisk arbejdsmiljø,
og om hvordan forandringer skal håndteres på
arbejdspladsen. En styrket og konkret forebyggende
rådgivning og vejledning til arbejdspladserne vil også
gøre en afgørende forskel.
Vi skylder hinanden, at det psykiske arbejdsmiljø
tages alvorligt, og at vi får sat gang i forebyggelse og
handling nu.
God læselyst.
Bente Sorgenfrey
Formand for FTF
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Indledning

Denne rapport er den anden af fire rapporter, som FTF
udgiver om resultaterne af en omfattende kortlægning
af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø.

Brancheområde

Organisation

Myndighedsarbejde

Dansk Socialrådgiverforening
Politiforbundet
Dansk Told- og Skatteforbund

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt 21.087 beskæftigede FTF’ere

Dag- og døgninstitutioner

BUPL

Privat service

Finansforbundet

i alderen 18-64 år. Der er kommet svar fra 9.641
personer, hvilket giver en svarprocent på 46 %.

Forsikringsforbundet
Konstruktørforeningen

Det er femte gang, at FTF gennemfører en sådan

PROSA

undersøgelse. Undersøgelserne bliver gennemført
cirka hvert femte år.

Sundhedssektoren

Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Bioanalytikere

FTF har etableret et aktuelt sammenligningsgrund-

Danske Fodterapeuter

lag ved at gennemføre en tilsvarende kortlægning af

Danske Fysioterapeuter

det psykiske arbejdsmiljø blandt et repræsentativt

Ergoterapeutforeningen

udsnit af beskæftigede lønmodtagere i alderen 18-64

Farmakonomforeningen

år. Det betyder, at det er muligt at sammenligne

Jordemoderforeningen

FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø med det psykiske
arbejdsmiljø blandt lønmodtagere generelt. Der deltog
1.807 personer i undersøgelsen blandt lønmodtagere

Kost & Ernæringsforbundet
Undervisning mv.

Danmarks Lærerforening
Frie skolers Lærerforening
Handelsskolernes Lærer-forening

generelt. Læs mere om kortlægningen af FTF’ernes

Dansk Musiker Forbund (ansatte på

psykiske arbejdsmiljø og undersøgelsen blandt løn-

musikskoler)

modtagere generelt i rapportens afsluttende metode-

Dansk Skuespillerforbund

afsnit.

Uddannelsesforbundet

Formålet med denne rapport er at sætte fokus på
arbejdspres, manglende eller begrænsede muligheder
for at levere kvalitet i arbejdet samt konsekvenser af
disse belastninger i arbejdet.
Første del af rapporten beskriver arbejdspres, og
hvilke konsekvenser det kan have for dem, der
udsættes for det. Der ses på konsekvenserne af
arbejdspres i form af stress og konflikter mellem
arbejde og privatliv. Rapportens anden del beskriver
muligheden for at levere kvalitet i arbejdet og forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljøs betydning
herfor. Vi undersøger, hvordan forskellige faktorer
influerer på, om FTF’erne har mulighed for at levere
kvalitet i arbejdet. Tredje del af rapporten undersøger
stress, og hvilke faktorer i det psykiske arbejdsmiljø,
der forårsager stress. Samtidig belyses, hvilken betydning stress har for sygefravær.
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Konklusion

Rapporten sætter fokus på belastninger fra arbejds-

For FTF’erne handler kerneopgaven om at arbejde

pres, manglende eller begrænsede muligheder for at

med mennesker, fx patienter, elever og udsatte

levere kvalitet i arbejdet samt konsekvenser af disse

borgere. Tid, der bruges til registrering og dokumen-

belastninger i arbejdet.

tation, går fra arbejdet med borgerne. Det påvirker
derfor den kvalitet, man har mulighed for at levere i

Arbejdspres

forhold til kerneopgaven negativt, hvis der er meget

FTF’erne har et højt arbejdspres. 36% har en stor eller

unødvendigt dokumentationsarbejde.

meget stor arbejdsmængde, og 22% har et højt eller
meget højt arbejdstempo. Det er væsentligt flere end

Kontinuitet i arbejdet har også betydning for FTF’ernes

blandt lønmodtagere generelt.

mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. Forstyrrende
afbrydelser påvirker kvaliteten af arbejdet og stresser

Næsten halvdelen er altid eller ofte nødt til at arbejde

FTF’erne.

meget hurtigt eller får uventede arbejdsopgaver, der
sætter dem under tidspres. Hver tredje har altid eller

Muligheden for at levere kvalitet i arbejdet forbedres,

ofte svært ved at nå deres arbejdsopgaver, og lige

når der er balance mellem krav og ressourcer, tilstræk-

så mange oplever, at tempoet altid eller ofte påvirker

kelig indflydelse i arbejdet og en tydelig rollefordeling.

kvaliteten i arbejdet.

Hvis de mål og krav, der er styrende for FTF’ernes
arbejde, bidrager til et godt arbejdsmiljø, bliver det

Undersøgelsen viser desuden, at både stor arbejds-

også lettere at levere kvalitet i arbejdet.

mængde og højt arbejdstempo har negative konsekvenser for FTF’erne i form af stress og konflikter

Stress

mellem arbejde og privatliv.

22 % af FTF’erne vurderer, at de hele tiden eller ofte er
stressede. Blandt lønmodtagere generelt er andelen

En afgørende faktor for om medarbejderne kan

16 %. For 9 ud af 10 af de FTF’ere, der har været stres-

håndtere arbejdspresset er, om de oplever, at de

sede, er arbejdet en væsentlig kilde til stress.

har de ressourcer, der er nødvendige for at leve op
til kravene i arbejdet. For de FTF’ere, der oplever

De største risikofaktorer for stress på FTF-området er

ubalance mellem krav og ressourcer, viser undersø-

stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo, høje følelses-

gelsen, at der kan opstå konflikter mellem arbejde og

mæssige krav i arbejdet og konflikter mellem arbejde

privatliv, og at der er øget risiko for at udvikle stress.

og privatliv.

Kvalitet i arbejdet

FTF’ere, der er udsat for mobning eller krænkende

49 % af FTF’erne angiver, at deres mulighed for at

adfærd på arbejdspladsen, er desuden i højere grad

levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj. Det er

stressede.

markant færre end blandt lønmodtagere generelt, hvor
andelen er 63 %.

Det reducerer risikoen for stress, hvis FTF’erne får
støtte fra deres leder, oplever mening i arbejdet, samt

Muligheden for at levere kvalitet i arbejdet reduceres

har mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. En indsats

af højt arbejdstempo, stor arbejdsmængde, rollekon-

for at forebygge stress kan tage afsæt i at styrke disse

flikter, høj grad af unødvendige arbejdsopgaver og høj

faktorer.

grad af forstyrrende afbrydelser i arbejdet.
Endelig viser rapporten, at der er sammenhæng
Det kan være svært for FTF’erne at levere kvalitet i

mellem stress og sygefravær. Uanset hvilken arbejds-

arbejdet, når der mangler balance mellem krav og

miljøbelastning FTF’erne har, er sandsynligheden for

ressourcer i arbejdet, og når de har for stor arbejds-

at have været sygemeldt i mere end 2 uger øget, hvis

mængde eller for højt arbejdstempo.

man har været stresset.
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Arbejdspres og konsekvenser

I dette afsnit undersøger vi FTF’ernes arbejdspres

FTF’erne har især udfordringer i forhold til uventede

i form af arbejdsmængde og arbejdstempo, og

arbejdsopgaver, der sætter dem under tidspres og i

hvilke konsekvenser, der er for FTF’erne ved et stort

forhold til at nå deres arbejdsopgaver. 44 % angiver, at

arbejdspres.

de altid eller ofte får mange uventede arbejdsopgaver,
der sætter dem under tidspres, 34 % angiver, at de

Arbejdsmængde og arbejdstempo

altid eller ofte ikke når deres arbejdsopgaver.

Arbejdsmængde handler om, hvor mange arbejdsop-

Figur 2. Arbejdsmængde, enkeltspørgsmål (altid/ofte)

gaver, man skal nå på sit arbejde, mens arbejdstempo
handler om, hvor hurtigt der skal arbejdes. Forskning
viser, at henholdsvis stor arbejdsmængde og højt
arbejdstempo spiller en afgørende rolle for medarbejderens helbred og trivsel. Hvis kravene forbundet med
arbejdet overstiger medarbejdernes ressourcer, kan
det have negative helbredsmæssige konsekvenser 1.
FTF’erne oplever en væsentligt højere arbejdsmængde end lønmodtagere generelt. 36 % angiver, at
de har en stor eller meget stor arbejdsmængde. Blandt
lønmodtagere generelt er andelen 23 %.
Udfordringen er størst blandt FTF’ere med myndighedsarbejde. Her har 49 % en stor eller meget stor
arbejdsmængde.
Figur 1. Stor eller meget stor arbejdsmængde

22 % af FTF’erne angiver, at deres arbejdstempo er
højt eller meget højt2, herunder at tempoet er så højt,
at det påvirker kvaliteten af arbejdet, og at det er
svært at holde pauser i løbet af dagen. Det er væsentligt flere end blandt lønmodtagere generelt (14 %). Højt
arbejdstempo er mest udbredt blandt de FTF’ere, der
arbejder inden for undervisning mv., sundhedssektoren og inden for myndighedsarbejde.
Figur 3. Højt eller meget højt arbejdstempo

Arbejdsmængde er i undersøgelsen målt ved spørgsmål om, hvor ofte medarbejderne når alle deres
arbejdsopgaver, får uventede opgaver der sætter dem
under tidspres, har tidsfrister der er svære at overholde, samt hvor ofte medarbejderen kommer bagud
med sit arbejde.

1

www.arbejdsmiljoforskning.dk, Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016, faktaark

2

Pga. afrunding svarer dette ikke helt til summen af de to søjler Højt og Meget højt i figuren.
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Arbejdstempo er i undersøgelsen målt ved spørgsmål

Undersøgelsen viser en lige så klar sammenhæng

om, hvor ofte det er nødvendigt at arbejde meget

mellem højt arbejdstempo og stress. 65 % af de

hurtigt, om arbejdstempoet er så højt, at det påvirker

FTF’ere, der har meget højt arbejdstempo, føler sig

kvaliteten af arbejdet, samt hvor ofte det er muligt at

stressede hele tiden eller ofte, mens andelen er under

holde pauser.

10 % blandt FTF’ere med lavt eller meget lavt arbejdstempo.

44 % af FTF’erne angiver, at det altid eller ofte er
nødvendigt at arbejde meget hurtigt. 31 % vurderer, at

For både arbejdsmængde og arbejdstempo gælder,

arbejdstempoet er så højt, at det påvirker kvaliteten af

at jo større belastningsgrad desto mere stressede er

arbejdet, og kun 56 % har altid eller ofte tid til at holde

FTF’erne.

pauser i løbet af arbejdsdagen.
Figur 5. Betydningen for stress af hhv. arbejdsmængde og
Figur 4. Arbejdstempo, enkeltspørgsmål (altid/ofte)

arbejdstempo

Konsekvenser af højt arbejdspres
Arbejdsmiljøforskningen viser, at stor arbejdsmængde
og højt arbejdstempo kan være risikofaktorer i forhold

Arbejdsmængde, indflydelse og stress

til stress. Grundlæggende viser forskningen, at stress
kan opstå, når man som medarbejder oplever en ved-

Indflydelse i arbejdet handler om at have beføjelser

varende ubalance mellem krav og kontrol i arbejdet

og ansvar for eget arbejde og at blive inddraget i

eller mellem de krav, arbejdet stiller og de ressourcer,

beslutninger, der vedrører ens arbejde. Det handler

man har til rådighed3. Kravene kan være stor arbejds-

også om at have indflydelse på tilrettelæggelsen af sin

mængde og højt arbejdstempo. De kan især være

arbejdstid. Forskning har vist, at lav indflydelse og ikke

risikofaktorer, hvis man har få ressourcer til rådighed,

mindst kombinationen af høje krav og lav indflydelse

f.eks. i form af ringe indflydelse og manglende social

er negativ og forbundet med øgede helbredsproble-

støtte på arbejdet.

mer, herunder depression og førtidspension4 og har
betydning i forhold til bl.a. trivsel, risiko for stress og

Vi har derfor valgt at undersøge sammenhængen

risiko for sygefravær5.

mellem arbejdspres og stress.
Undersøgelsen viser – lige som forskningen - en
Jo større arbejdsmængde FTF’erne har, jo oftere

tydelig sammenhæng mellem arbejdsmængde, indfly-

oplever de stress. 60 % af de FTF’ere, der har en

delse og stress.

meget stor arbejdsmængde, føler sig stressede hele
tiden eller ofte, mens andelen er under 10 % blandt
FTF’ere med lille eller meget lille arbejdsmængde.

3

Http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/webforedrag/stress-i-arbejdslivet

4

Jf. forskning gennemført af det internationale arbejdsmiljøforskningssamarbejde IPD-Work konsortiet.

5

www.arbejdsmiljoforskning.dk, Arbejdsmiljø og Helbred 2016, faktaark
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46 % af de FTF’ere, der har en stor arbejdsmængde

54 % af de FTF’ere, der har en stor arbejdsmængde

og lav indflydelse, er stressede hele tiden eller ofte.

og lille mening i arbejdet, er stressede hele tiden eller

Der er mindst stress blandt de FTF’ere, der har lille

ofte. Der er mindst stress blandt de FTF’ere, der har

arbejdsmængde og høj indflydelse. I denne kategori

lille arbejdsmængde og stor mening i arbejdet.

angiver 8 %, at de er stressede hele tiden eller ofte.

I denne kategori angiver 8 %, at de er stressede hele
tiden eller ofte.

Figur 6. Betydningen for stress af arbejdsmængde og indflydelse
Figur 7. Betydningen for stress af arbejdsmængde og mening i
arbejdet

Note: De 4 kategorier i figuren er dannet ved at opdele
arbejdsmængde i stor (skalascore 50-100) og lille arbejdsmængde
(skalascore 0-50). Indflydelse er på samme måde opdelt i høj

Note: De 4 kategorier i figuren er dannet ved at opdele

indflydelse (skalascore 50-100) og lav indflydelse (skalascore 0-50).

arbejdsmængde i stor (skalascore 50-100) og lille arbejdsmængde
(skalascore 0-50). Mening i arbejdet er på samme måde opdelt i stor
mening (skalascore 50-100) og lille mening (skalascore 0-50).

Arbejdsmængde, mening i arbejdet og stress
Kombinationen af stor arbejdsmængde og lille mening
i arbejdet har desuden en negativ betydning for

Mange FTF’ere arbejder med mennesker. Det gør sig

FTF’ernes stressniveau.

særligt gældende for de FTF’ere, der arbejder inden
for myndighedsarbejde, dag- og døgninstitutioner,

Medarbejdernes oplevelse af mening i arbejdet

sundhedssektoren og undervisning. Arbejdet med

afhænger i høj grad af de arbejdsopgaver, de vare-

mennesker opleves ofte som meget meningsfuldt.

tager. Når arbejdet opleves mindre meningsfuldt,

Mange af de medarbejdere, der har valgt en profes-

kan det f.eks. være fordi, man ikke har den fornødne

sion, hvor de skal arbejde med mennesker, har truffet

tid til at drage den omsorg, man føler, der er behov

det valg, fordi de har ønsket et meningsfuldt arbejde,

for i jobbet, eller at man i højere grad bruger tid på

hvor de kan gøre en positiv forskel for de mennesker,

opgaver, som ikke er relateret direkte til kerneopga-

de arbejder med. Derfor er det også belastende, når

ven, fx arbejdet med mennesker.

forhold i arbejdet gør arbejdet mindre meningsfuldt.

Mening i arbejdet bidrager til motivation og engagement. Herudover har faktorer i arbejdsmiljøet, som
f.eks. indflydelse i arbejdet, god ledelse og relevante krav også betydning for oplevelsen af mening
i arbejdet. Forskning viser, at medarbejdere, der
oplever en høj grad af mening i arbejdet, har lavere
risiko for arbejdsophør og lavere risiko for mange
sygedage6.

6

www.arbejdsmiljoforskning.dk, Arbejdsmiljø og Helbred 2010.
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Arbejdsmængde, unødvendige arbejdsopgaver
og stress

Det er er ikke overraskende, at der er en sammenhæng mellem arbejdsmængde, unødvendige arbejdsopgaver og stress. Hvis man har en stor arbejds-

Unødvendige arbejdsopgaver er opgaver, som medar-

mængde, kan det opleves frustrerende og dermed

bejderne har svært ved at se formålet med, som kunne

ekstra belastende, hvis mange af arbejdsopgaverne

have været undgået eller som kunne have været

samtidig vurderes som unødvendige og har betydning

udført enklere, hvis arbejdet havde været organiseret

for den samlede arbejdsmængde.

mere effektivt. Forskning viser, at udførelsen af unødvendige arbejdsopgaver øger risikoen for stress og
reducerer medarbejdernes produktivitet7.

Figur 9. Betydningen for stress af arbejdsmængde og unødvendige
arbejdsopgaver

15 % af FTF’erne giver udtryk for, at de i høj eller meget
høj grad har unødvendige arbejdsopgaver, herunder
opgaver, de har svært ved at se formålet med og uhensigtsmæssige arbejdsgange, samt at de bliver sat i
situationer, der er unødvendigt vanskelige. Andelen er
næsten den samme blandt lønmodtagere generelt8.
Omfanget af unødvendige arbejdsopgaver er størst
inden for myndighedsarbejde (26 %) og undervisning
mv. (19 %).
Figur 8. Høj eller meget høj grad af unødvendige arbejdsopgaver

Note: De 4 kategorier i figuren er dannet ved at opdele
arbejdsmængde i stor (skalascore 50-100) og lille arbejdsmængde
(skalascore 0-50). Unødvendige arbejdsopgaver er på samme måde
opdelt i høj grad af unødvendige arbejdsopgaver (skalascore 50-100)
og lav grad af unødvendige arbejdsopgaver (skalascore 0-50).

Arbejdspres og konflikter mellem
arbejde og privatliv
Stor arbejdsmængde og mange unødvendige arbejdsopgaver har også en negativ betydning for FTF’ernes
stressniveau.
47 % af de FTF’ere, der har en stor arbejdsmængde og
høj grad af unødvendige arbejdsopgaver, er stressede
hele tiden eller ofte. Der er mindst stress blandt de
FTF’ere, der har lille arbejdsmængde og lav grad af
unødvendige arbejdsopgaver. I denne kategori angiver
9 %, at de er stressede hele tiden eller ofte.

Forskning viser, at arbejdet kan give anledning til
konflikter i forhold til privatlivet. Det kan skyldes, at
arbejdet tager så meget af ens tid og energi, at det
går ud over privatlivet. Især kan lange arbejdsdage og
store arbejdsmængder give konflikter mellem arbejde
og privatliv, som kan føre til stress9.
Undersøgelsen viser, at både arbejdsmængde og
arbejdstempo har betydning for, om FTF’erne oplever
konflikter mellem arbejde og privatliv. 64 % af de
FTF’ere, der har en meget stor arbejdsmængde, har
store eller meget store konflikter mellem arbejde og
privatliv. Blandt FTF’ere med middel arbejdsmængde,
gælder det for 22 % og blandt FTF’ere med lille eller

7

Semmer, N. K., Jacobshagen, N., Meier, L. L., Elfering, A., Beehr, T. A., Kalin, W., & Tschan, F. (2015). Illegitimate tasks as a source of work stress.

Work and Stress, 29(1), 32–56; http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2014/oplevelsen-af-unoedvendige-arbejdsopgaver-haengersammen-med-udvikling-af-et-daarligerepsykisk-hel
8

Disse andele afviger lidt fra summen fra andelene i figuren på grund af afrunding.

9

www.arbejdsmiljoforskning.dk, Arbejdsmiljødata, Arbejdsmiljø og Helbred 2012
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meget lille arbejdsmængde er det gældende for

Figur 11. Balance mellem krav og ressourcer

mindre end 10 %. En tilsvarende sammenhæng ses
mellem arbejdstempo og konflikter mellem arbejde og
privatliv.
Figur 10. Betydningen for konflikter mellem arbejde og privatliv af
arbejdsmængde og arbejdstempo

Balancen mellem krav og ressourcer har stor betydning for FTF’ernes stressniveau. Jo lavere grad af
balance mellem krav og ressourcer, desto større risiko
for stress. Undersøgelsen viser, at 52 % af de FTF’ere,
der i meget lav grad har balance mellem krav og ressourcer, hele tiden eller ofte er stressede. Det gælder
kun omkring hver tiende af de FTF’ere, der har god
balance mellem krav og ressourcer.

Konsekvenser af ubalance mellem krav
og ressourcer

Figur 12. Betydningen for stress af balance mellem krav og ressourcer

Som tidligere nævnt viser forskning, at det er vigtigt, at
der en balance mellem krav i arbejdet og ressourcer.
Ved manglende balance er der risiko for, at belastningen kan påvirke medarbejderens helbred og trivsel10.
Forskning viser endvidere, at risikoen for at blive
sygemeldt grundet ubalance mellem krav og ressourcer mindskes, hvis medarbejderne har indflydelse på
eget arbejde11.
I dette afsnit undersøger vi FTF’ernes balance mellem
krav og ressourcer, og hvilke konsekvenser, der er
for FTF’erne ved manglende eller begrænset balance
mellem krav og ressourcer.
30 % af FTF’erne angiver, at de i lav grad eller meget
lav grad har balance mellem de krav, der stilles til dem

Balancen mellem krav og ressourcer har desuden

i deres arbejde og de ressourcer, de har til rådighed.

betydning for, om FTF’erne oplever konflikter mellem

Det er markant flere end blandt lønmodtagere

arbejde og privatliv. Jo lavere grad af balance mellem

generelt (17 %).

krav og ressourcer, desto større konflikter mellem
arbejde og privatliv.
Konflikter mellem arbejde og privatliv opstår bl.a., når
medarbejdere ikke oplever, at de kan leve op til de
krav, der stilles til dem i arbejdet, inden for den tid de

10
11

www.arbejdsmiljoforskning.dk, Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016, faktaark
Clausen T, Burr H, Borg V. Do psychosocial job demands and job resources predict long-term sickness absence? An analysis of register-based

outcomes using pooled data on 39,408 individuals in four occupational groups. International Archives of Occupational and Environmental Health
2014;87(8):909-17.
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har til rådighed. I disse tilfælde bruger medarbejdere

FTF’erne har desuden et markant højere arbejdstempo

mere tid på arbejdet for at løse opgaverne. Eller de

end lønmodtagere generelt. Tempoet er så højt, at

bruger energi på at være bekymrede eller frustrerede

det påvirker kvaliteten af arbejdet og gør det svært at

over, at de ikke når opgaver, eller ikke kan løse dem

holde pauser i løbet af dagen.

i en tilstrækkelig høj kvalitet. Begge dele kan være
belastende og gå ud over privatlivet.

Flertallet af de FTF’ere, der har en meget stor arbejdsmængde, er ofte eller altid stressede. Det samme er

Figur 13. Balance mellem krav og ressourcer og konflikter arbejde

tilfældet for flertallet af de FTF’ere, der har et meget

og privatliv

højt arbejdstempo.
De stressmæssige konsekvenser af en stor arbejdsmængde bliver desuden forstærket, hvis FTF’erne
samtidig har lav indflydelse på arbejdet, ikke har
mulighed for at levere høj kvalitet i arbejdet, eller har
mange unødvendige arbejdsopgaver.
Undersøgelsen viser, at både stor arbejdsmængde og
et højt arbejdstempo også har negative konsekvenser
for FTF’ernes balance mellem arbejde og privatliv.
Arbejdspres er i høj grad betinget af, om medarbejderne har de ressourcer, der er nødvendige for at
leve op til arbejdets krav. Undersøgelsen viser, at det
har negative konsekvenser for de FTF’ere, der har en
begrænset balance mellem de krav, der stilles i deres

Delkonklusion
FTF’erne har et væsentligt højere arbejdspres end
lønmodtagere generelt. Udfordringerne består især i,
at de får mange uventede arbejdsopgaver, der sætter
dem under tidspres, og at de har svært ved at nå deres
arbejdsopgaver.

arbejde, og de ressourcer de har til rådighed. Konsekvenserne er stress og konflikter mellem arbejde
og privatliv.
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Muligheden for at levere kvalitet i arbejdet

Dette afsnit belyser FTF’ernes muligheder for at levere

Kvalitet i arbejdet

kvalitet i arbejdet, og hvilke faktorer, der har betydning

49 % af FTF’erne svarer, at deres mulighed for at

i den forbindelse.

levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj. Det er
markant færre end blandt lønmodtagere generelt, hvor

Psykisk arbejdsmiljø og kvalitet
i arbejdet

andelen er 63 %.
13 % af FTF’erne angiver, at muligheden for at levere

Kvalitet i arbejdet handler om, hvorvidt man har

kvalitet i arbejdet er lav eller meget lav, og at de ikke

mulighed for at udføre arbejdet i en tilfredsstillende

har mulighed for at udføre deres arbejde tilfredsstil-

kvalitet. Stor arbejdsmængde eller højt arbejdstempo

lende. Det er en del flere end blandt lønmodtagere

kan medføre, at man har svært ved at udføre arbejdet

generelt (8 %).

i en tilfredsstillende kvalitet, hvis arbejdsopgavernes
omfang overstiger den tid, man har til rådighed.

Det er i særlig grad FTF’ere inden for områderne myndighedsarbejde (22 %) og dag- og døgninstitutioner

Kvalitet i arbejdet medvirker til oplevelsen af engage-

(18 %), der vurderer, at muligheden for at levere kvalitet

ment og mening i arbejdet, hvilket kan påvirke trivslen

i arbejdet er lav eller meget lav.

positivt og dermed forebygge sygefravær . Det er
12

psykisk belastende, hvis man ofte oplever, at man

Figur 14. Lav eller meget lav grad af kvalitet i arbejdet

er nødt til at gå på kompromis med kvaliteten af ens
arbejde.
Der findes ikke meget forskning om muligheden
for at levere kvalitet i arbejdet. Forskning inden
for SOSU-området viser, at oplevelsen af at levere
tilfredsstillende kvalitet i arbejdet styrker fastholdelse af medarbejdere i jobbet og rekruttering af nye
medarbejdere13. SOSU-undersøgelsen viser også,
at indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet
bidrager til medarbejdernes mulighed for at levere
kvalitet i arbejdet. Medarbejderne oplever f.eks. at
have mulighed for at levere kvalitet i arbejdet, når de
har mulighed for at være fleksible over for borgeren
ved selv at bestemme, hvornår og i hvilken rækkefølge

I undersøgelsen er kvalitet i arbejdet målt ved spørgsmål om muligheden for at løse opgaver på et fagligt
forsvarligt niveau, muligheden for at udføre arbejdet i
en kvalitet, der er tilfredsstillende, om der er nok med-

en opgave skal udføres.

arbejdere til at udføre arbejdet tilfredsstillende, om der

Samtidig viser SOSU-undersøgelsen, at når man

arbejdet tilfredsstillende samt om forholdene på

arbejder med mennesker, kan højt arbejdstempo
og rollekonflikter modvirke muligheden for at levere

er de redskaber, der er behov for, for at kunne udføre
arbejdspladsen giver mulighed for at udføre arbejdet
tilfredsstillende.

kvalitet i arbejdet. Oplevelsen af at udføre unødvendige opgaver er desuden forbundet med lavere
produktivitet og mere stress14.

12

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/boeger-og-rapporter/sosu-rapport-10.pdf

13

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/boeger-og-rapporter/sosu-rapport-10.pdf

14

https://www.lfs.dk/9932
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Kun 33 % af FTF’erne vurderer, at de altid eller ofte

Figur 17. Betydningen for kvalitet i arbejdet af at afslutte opgave, før

er nok medarbejdere til at udføre arbejdet tilfredsstil-

man føler, man er færdig med den

lende, og 56 % vurderer, at de altid eller ofte
har mulighed for at løse opgaverne på et fagligt forsvarligt niveau.
Figur 15. Enkeltspørgsmål, kvalitet i arbejdet (altid/ofte)

Oplevelsen af ikke at kunne udføre arbejdet i den
ønskede kvalitet kan have store konsekvenser,
når man arbejder med mennesker. Det kan påvirke
medarbejdernes engagement og oplevelse af mening
i arbejdet og kan desuden være psykisk belastende,
fordi det har negative konsekvenser for de mennesker,
man arbejder med.

Registrering og dokumentation
Det er væsentligt at undersøge, i hvilken grad
FTF’erne oplever, at de bruger tid på unødvendig
Samtidig vurderer 31 % i høj eller meget høj grad, at

registrering og dokumentation, som ellers kunne

de nogle gange må afslutte opgaver før de føler, de er

være brugt til at udføre den kerneopgave, som jobbet

færdige med dem.

indebærer, f.eks. opgaver relateret til mennesker/
borgere.

Det har betydning for, om de oplever, at de har
mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. Af de FTF’ere,

30 % af FTF’erne oplever, at de i høj grad eller meget

der i meget høj grad må afslutte opgaver, før de føler,

høj grad bruger tid på registrering og dokumentation,

de er færdige med dem, vurderer kun 11 %, at de

som de finder unødvendig. Blandt lønmodtagere

i meget høj grad har mulighed for at levere kvalitet

generelt gælder det 23 %.

i arbejdet.
Figur 16. Må du nogle gange afslutte en opgave, før du føler, du er
færdig med den?

Det har betydning for FTF’ernes oplevelse af
muligheden for at levere kvalitet i arbejdet. Kun
26 % af de FTF’ere, der i meget høj grad bruger tid
på registrering og dokumentation, som de finder
unødvendig, vurderer, at de i høj eller meget høj grad
har mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. Blandt de
FTF’ere, der i meget lav grad bruger tid på unødvendig
registrering og dokumentation, vurderer 74 %, at de
i høj eller meget høj grad har mulighed for at levere
kvalitet i arbejdet.
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Figur 18. Unødvendig registrering og dokumentation

Figur 20. At kunne udføre arbejdet uden forstyrrende afbrydelser

Undersøgelsen viser, at forstyrrende afbrydelser har
Figur 19. Betydningen for kvalitet i arbejdet af unødvendig registrering

betydning for FTF’ernes stressniveau og for deres

og dokumentation

mulighed for at levere kvalitet i arbejdet.
Jo mindre FTF’erne oplever, at de kan udføre deres
arbejdsopgaver uden forstyrrende afbrydelser, desto
mere stressede er de. 38 % af de FTF’ere, der oplever,
at de i meget lav grad kan udføre arbejdsopgaver
uden forstyrrende afbrydelser, er stressede hele tiden
eller ofte.
En lignende sammenhæng gælder for forstyrrende
afbrydelser og muligheden for at levere kvalitet i
arbejdet. I jo lavere grad FTF’erne oplever, at de
kan udføre deres arbejdsopgaver uden forstyrrende
afbrydelser, desto mindre mulighed har de for at levere
kvalitet i arbejdet.

Forstyrrende afbrydelser

24 % af de FTF’ere, der oplever, at de i meget lav
grad kan udføre arbejdsopgaver uden forstyrrende

Forstyrrende afbrydelser i arbejdet kan være

afbrydelser, har i høj eller meget høj grad mulighed for

belastende, fordi man bliver afbrudt, mens man

at levere kvalitet i arbejdet.

er i gang med at løse en anden opgave. De fleste
mennesker oplever dette som et pres, dels fordi de

De forstyrrende afbrydelser kan være særligt

bliver trukket ud af den opgave og tankegang de var

problematiske, når opgaverne er komplicerede og

midt i, dels fordi de skal tage stilling til, om de skal gå

koncentrationskrævende – dvs. ved høje kognitive

videre med den opgave, de var i gang med, eller skal

krav i arbejdet.

løse den opgave, afbrydelsen eventuelt resulterede i.
Jo flere forstyrrende afbrydelser, FTF’erne er udsat for,
desto større belastning forventes derfor.
48 % af FTF’erne oplever, at de i lav eller meget lav
grad kan udføre deres arbejde uden forstyrrende
afbrydelser. Det gælder kun 35 % af lønmodtagere
generelt.
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Figur 21. Betydningen for stress af at kunne udføre arbejdet uden

19 % af FTF’erne vurderer, at de mål og krav, der er

forstyrrende afbrydelser

styrende for deres arbejde, kun i lav eller meget lav
grad bidrager til at understøtte kvaliteten i arbejdet.
Det er flere end blandt lønmodtagere generelt, hvor
12 % vurderer, at de mål og krav, der er styrende for
deres arbejde, kun i lav eller meget lav grad bidrager
til at understøtte kvaliteten i arbejdet.
Figur 23. Bidrager mål og krav til kvaliteten i arbejdet?

Figur 22. Betydningen for kvalitet i arbejdet af at kunne udføre
arbejdet uden forstyrrende afbrydelser

28 % af FTF’erne vurderer, at de nævnte mål og krav
kun i lav eller meget lav grad bidrager til et godt
arbejdsmiljø. Det samme gør sig gældende for 18 % af
lønmodtagerne generelt.
Figur 24. Bidrager mål og krav til et godt arbejdsmiljø?

Styringsmæssige rammer og kvalitet i arbejdet
De styringsmæssige rammer er centrale for arbejdets
udførelse og kvalitet. De mål og krav, der er styrende
for arbejdet, bør understøtte, at arbejdet kan udføres
effektivt og i en tilstrækkelig kvalitet. Hvis de
styringsmæssige rammer ikke opleves at understøtte
kvaliteten i arbejdet, kan det føre til, at medarbejderne
oplever mindre mening og engagement i arbejdet og
ringere balance mellem krav og ressourcer. Derfor
undersøger vi i dette afsnit de styringsmæssige
rammer og betydningen for muligheden for at
levere kvalitet i arbejdet samt for stress blandt
medarbejderne.

Det er en stressfaktor, når mål og krav ikke
understøtter kvaliteten i arbejdet. 48 % af de FTF’ere,
der i meget lav grad oplever, at de mål og krav, der
er styrende for arbejdet, understøtter kvaliteten i
arbejdet, er stressede hele tiden eller ofte.
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Figur 25. Betydningen for stress af om mål og krav understøtter

Figur 26. Betydningen for kvalitet i arbejdet

kvaliteten af arbejdet

af rolleklarhed

Rolleklarhed

Arbejdsmængde, arbejdstempo og
kvalitet i arbejdet

Rolleklarhed drejer sig om medarbejderens forståelse

Undersøgelsen viser en tydelig sammenhæng

af deres ansvarsområder og rolle i arbejdet, dvs.

mellem både arbejdsmængde og arbejdstempo og

af arbejdsopgavernes indhold samt de mål og

muligheden for at levere kvalitet i arbejdet.

forventninger, der knytter sig til arbejdets udførelse.
Forskning viser, at høj grad af rolleklarhed har

Jo større arbejdsmængde og jo højere arbejdstempo,

positiv betydning for, om medarbejderne trives i

desto lavere mulighed oplever FTF’erne for at levere

arbejdet, mens lav rolleklarhed øger risikoen for

kvalitet i arbejdet.

stress, udbrændthed og sygefravær 15. Forskning viser
endvidere, at rollekonflikter kan forringe muligheden

Kun 13 % af de FTF’ere, der har en meget stor

for at levere kvalitet i arbejdet 16.

arbejdsmængde, oplever, at de i høj eller i meget høj
grad kan levere kvalitet i arbejdet. Det samme gør sig

Rolleklarhed har stor betydning for FTF’ernes

gældende for 88 % af de FTF’ere, der har en meget

mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. 75 % af de

lille arbejdsmængde.

FTF’ere, der har en meget stor rolleklarhed, oplever i
høj eller meget høj grad at have mulighed for at levere

Tilsvarende oplever kun 8 % af de FTF’ere, der har et

kvalitet i arbejdet.

meget højt arbejdstempo, at de i høj eller meget høj
grad kan levere kvalitet i arbejdet. Blandt de FTF’ere,

Klarhed om arbejdsopgavernes indhold,

der har et meget lavt arbejdstempo, er andelen 92 %.

ansvarsområder osv. bidrager til at give styring og mål
for, hvornår arbejdsopgaverne er løst, samt i hvilken
kvalitet arbejdsopgaver forventes at blive løst i. Ved
tydelig rolleklarhed får medarbejderne således bedre
muligheder for at levere kvalitet i arbejdet.

15

www.arbejdsmiljoforskning.dk, Arbejdsmiljø og Helbred 2016, faktaark

16

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/boeger-og-rapporter/sosu-rapport-10.pdf
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Figur 27. Betydningen for kvalitet i arbejdet af arbejdsmængde og

Figur 28. Betydningen for at kunne løse arbejdsopgaver på et fagligt

arbejdstempo

forsvarligt niveau af arbejdsmængde og arbejdstempo

Lignende sammenhænge ses mellem arbejdspres og

At arbejdsmængde og arbejdstempo spiller sammen

muligheden for at kunne løse arbejdsopgaverne på et

med muligheden for at levere kvalitet i arbejdet og

fagligt forsvarligt niveau.

kunne løse arbejdsopgaver på et forsvarligt fagligt
niveau er ikke overraskende. For at kunne løse

Således oplever kun 25 % af de FTF’ere, der har en

arbejdsopgaver tilfredsstillende og i høj kvalitet, er det

meget stor arbejdsmængde, at de i høj eller i meget

nødvendigt at have den fornødne tid til at kunne løse

høj grad kan løse deres arbejdsopgaver på et fagligt

opgaven og levere den indsats, som patienter, elever

forsvarligt niveau. Det samme gør sig gældende

og kunder m.v. har brug for. Det kan være svært med

for 89 % af de FTF’ere, der har en meget lille

en stor arbejdsmængde og et højt arbejdstempo.

arbejdsmængde.
Tilsvarende er det kun 15 % af de FTF’ere, der har

Psykiske arbejdsmiljøfaktorer og muligheden for
at levere kvalitet i arbejdet

et meget højt arbejdstempo, der oplever, at de i høj

I dette afsnit præsenteres resultaterne af en analyse

eller meget høj grad kan løse deres arbejdsopgaver

af sammenhængen mellem psykiske

på et fagligt forsvarligt niveau. Det gør sig gældende

arbejdsmiljøfaktorer og kvalitet i arbejdet. Analysen

for 92 % af de FTF’ere, der har et meget lavt

undersøger, hvilke arbejdsmiljøfaktorer, der har

arbejdstempo.

betydning for kvalitet i arbejdet 17.
Analysen er gennemført, så den kontrollerer for øvrige
faktorer, der kan have indflydelse på kvalitet
i arbejdet 18 .

17

Analysen er gennemført blandt personer i ordinær beskæftigelse, der inden for de seneste 4 uger har arbejdet mindst 15 timer per uge.

18

Der er foretaget en lineær regressionsanalyse, hvor der udover de faktorer, der analyseres, er kontrolleret for køn, alder og organisation.
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Figur 29. Sammenhæng mellem arbejdsmiljøfaktorer og kvalitet
i arbejdet

Arbejdsmiljøfaktorers betydning for
kvalitet i arbejdet
Værdierne i figur 29 angiver betydningen af den
enkelte arbejdsmiljøfaktor.
Kvalitet i arbejdet er målt på en skala fra 0 til 100
– hvor 0 er meget lav kvalitet og 100 er meget høj
kvalitet.
Figuren viser, hvor meget kvaliteten af arbejdet
ændres på denne skala – hvis den pågældende
arbejdsmiljøfaktor øges med 1 (på en skala fra 0 til 5).
Når værdien er større end 0, øges kvaliteten i arbejdet,
når værdien af den pågældende arbejdsmiljøfaktor
øges. Når værdien er mindre end 0, øges kvaliteten
af arbejdet, når værdien af den pågældende
arbejdsmiljøfaktor reduceres.
Overordnet set viser analysen, at et belastet psykisk
arbejdsmiljø er forbundet med mindre kvalitet i
arbejdet.

Analysen viser, at følgende arbejdsmiljøfaktorer
reducerer kvaliteten i arbejdet.
-- Ubalance mellem krav og ressourcer
-- Stor arbejdsmængde
-- Højt arbejdstempo
-- Lav indflydelse i arbejdet
-- Lav rolleklarhed
-- Rollekonflikter
-- Mål og krav, der ikke bidrager til et godt
arbejdsmiljø
-- Forstyrrende afbrydelse
-- Unødvendige arbejdsopgaver

Analysen viser f.eks., at FTF’ernes muligheder for
at levere kvalitet i arbejdet reduceres jo mindre
balance, der er mellem krav og ressourcer, jo større
arbejdsmængde samt jo højere arbejdstempo.
Videre viser analysen, at muligheden for at levere
kvalitet i arbejdet reduceres, jo mindre indflydelse
FTF’erne har på deres arbejde, jo mindre klare roller
og jo flere rollekonflikter FTF’erne oplever. Desuden
reduceres FTF’ernes mulighed for at levere kvalitet i
arbejdet, når de mål og krav, der er styrende for deres
arbejde, i mindre grad bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Endelig viser analysen, at FTF’ernes mulighed
for at levere kvalitet i arbejdet reduceres, jo flere
forstyrrende afbrydelser de oplever i deres arbejde,
samt jo flere unødvendige arbejdsopgaver de skal
løse.
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Betydningen af resultaterne kan illustreres ved at

Modelperson 3 har stor arbejdsmængde, højt

vise kvaliteten i arbejdet for tre modelpersoner med

arbejdstempo, lille indflydelse i arbejdet, lille

henholdsvis lav, middel og høj arbejdsmiljøbelastning.

rolleklarhed, store rollekonflikter, høj grad af
unødvendige arbejdsopgaver, oplever i lav grad, at

Modelpersonerne er alle typiske FTF’ere med hensyn

de mål og krav, der er styrende for arbejdet, bidrager

til en række baggrunds-karakteristika19.

til et godt arbejdsmiljø, kan i lav grad udføre sine
arbejdsopgaver uden forstyrrende afbrydelse og har

Modelperson 1 med en lav arbejdsmiljøbelastning

i lav grad balance mellem de krav, der stilles og de

har en høj beregnet mulighed for at levere kvalitet i

ressourcer, der er til rådighed.

arbejdet (83,1).
De nævnte sammenhænge mellem graden af
Modelperson 1 har lille arbejdsmængde, lavt

arbejdsmiljøbelastning og muligheden for at levere

arbejdstempo, stor indflydelse i arbejdet, stor

kvalitet i arbejdet er illustreret i figuren nedenfor.

rolleklarhed, små rollekonflikter, lav grad af
unødvendige arbejdsopgaver, oplever i høj grad, at

Figur 30. Psykisk arbejdsmiljø og kvalitet i arbejdet

de mål og krav, der er styrende for arbejdet, bidrager
til et godt arbejdsmiljø, kan i høj grad udføre sine
arbejdsopgaver uden forstyrrende afbrydelse og har
i høj grad balance mellem de krav, der stilles og de
ressourcer, der er til rådighed.
Modelperson 2 med en middel arbejdsmiljø-belastning
har en middel beregnet mulighed for at levere kvalitet i
arbejdet (56,8).
Modelperson 2 har middel arbejdsmængde, middel
arbejdstempo, middel indflydelse i arbejdet, middel
rolleklarhed, middel rollekonflikter, middel grad af
unødvendige arbejdsopgaver, oplever i middel grad, at
de mål og krav, der er styrende for arbejdet, bidrager

Delkonklusion

til et godt arbejdsmiljø, kan i middel grad udføre sine

49 % af FTF’erne angiver, at deres mulighed for at

arbejdsopgaver uden forstyrrende afbrydelse og har i

levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj. Det er

middel grad balance mellem de krav, der stilles og de

markant færre end blandt lønmodtagere generelt, hvor

ressourcer, der er til rådighed.

andelen er 63 %.

Modelperson 3 med en høj arbejdsmiljøbelastning

Muligheden for at levere kvalitet i arbejdet reduceres

har en lav beregnet mulighed for at levere kvalitet i

af højt arbejdstempo, stor arbejdsmængde,

arbejdet (30,6).

rollekonflikter, høj grad af unødvendige
arbejdsopgaver og høj grad af forstyrrende
afbrydelser i arbejdet.
Det kan være svært for FTF’erne at levere kvalitet
i arbejdet, når der mangler balance mellem krav
og ressourcer i arbejdet, og når de har for stor
arbejdsmængde eller for højt arbejdstempo.

19

En typisk FTF’er vil her sige en kvinde i alderen 50-59 år, der er medlem af Danmarks Lærerforening (den største organisation i undersøgelsen).
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For FTF’erne handler kerneopgaven om at

Muligheden for at levere kvalitet i arbejdet forbedres,

arbejde med mennesker, fx patienter, elever og

når der er balance mellem krav og ressourcer,

udsatte borgere. Tid, der bruges til registrering og

tilstrækkelig indflydelse i arbejdet og en tydelig

dokumentation, går fra arbejdet med borgerne. Det

rollefordeling. Hvis de mål og krav, der er styrende for

påvirker derfor den kvalitet, man har mulighed for at

FTF’ernes arbejde, bidrager til et godt arbejdsmiljø,

levere i forhold til kerneopgaven negativt, hvis der er

bliver det også lettere at levere kvalitet i arbejdet.

meget unødvendigt dokumentationsarbejde.
Kontinuitet i arbejdet har også betydning for FTF’ernes
mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. Forstyrrende
afbrydelser påvirker kvaliteten af arbejdet og stresser
FTF’erne.

25

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Stress er karakteriseret ved en tilstand med høj

Forskning viser, at forskellige faktorer i det psykiske

anspændthed og ulyst. Kortvarig stress efterfulgt af

arbejdsmiljø har betydning for forekomsten af stress.

muligheden for restitution er ikke et helbredsproblem,

Stress kan fx opstå, når man som medarbejder

men langvarig stress er en helbredsbelastning.

oplever en vedvarende ubalance mellem de krav,

Forskning viser, at langvarig stress kan føre til

arbejdspladsen stiller, og de ressourcer, man har til

metabole sygdomme, depression og hjerte-kar

rådighed23. Der kan også være tale om manglende

sygdomme20. Det er negativt at have en hyppig,

balance mellem krav og kontrol i arbejdet eller

langvarig eller konstant stressbelastning21.

mellem indsats og belønning. Stor arbejdsmængde
og tidspres kan især være en risiko, når man har lav

Stress er en normal reaktion på udfordringer og derfor

indflydelse og mangler social støtte på arbejdet24.

kan vi ikke undgå at blive stressede. Men forskning
viser, at stress kan blive sundhedsskadeligt, når man

I job- og arbejdsfunktioner, hvor medarbejdernes

gentagne gange bliver udsat for stress uden mulighed

personlige engagement og kompetencer i høj grad

for at restituere sig. Når man er udsat for gentagen

er bærende for produktionen, kan der ske ”en

eller langvarig stresspåvirkning, bliver påvirkningen en

sammenfoldning” mellem arbejde og identitet. Det

belastning, der nedbryder organismen.

betyder, at stress kan opstå ved, at medarbejderne
ikke kan se mening med deres arbejde og stå inde

Stress kan påvirke den stressramtes arbejdsudførelse,

for den måde, arbejdet bliver udført på eller den

som kan blive ringere udført og med flere fejl på grund

kvalitet, der leveres overfor borgerne. Derudover kan

af bl.a. hukommelses- og koncentrationsproblemer.

krænkelser af medarbejderen i form af uretfærdig
behandling, negativ omtale samt mobning og chikane

Hvor arbejdet indebærer kontakt eller pleje af

føre til stress25.

mennesker, kan stress påvirke medarbejderens
nødvendige følelsesmæssige indlevelse negativt.
Endvidere kan stress bevirke, at kolleger ikke har
overskud til at støtte hinanden, men i stedet bliver
nedtrykte og brænder ud samt mister engagement
i arbejdet og for de mennesker, man arbejder for at
hjælpe22.

20

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/stress-og-kroppen/er-det-farligt-at-stresse

21

www. Arbejdsmiljoforskning.dk/DA/Stress-og-Kroppen

22

http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/images/pdf/2007/nr2/ta07-2-11.pdf

23

Http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/webforedrag/stress-i-arbejdslivet

24

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/ arbejdsmiljoe-og-helbred-20/arbejdsmiljoeet-i-ord/2014

25

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/webforedrag/ stress-i-arbejdslivet

26

Stress

Figur 33. Vigtigste kilde til stress blandt de, der har følt sig stressede

En stor del af FTF’erne (22 %) har ofte eller hele tiden

inden for de sidste to uger

følt sig stresset inden for de sidste to uger. Det er flere
end blandt lønmodtagere generelt (16 %).
Det er især FTF’erne inden for undervisning mv. og
inden for myndighedsarbejde, der ofte eller hele tiden
har følt sig stressede.
Figur 31. Stress inden for de sidste to uger

Psykiske arbejdsmiljøfaktorer og stress
Som beskrevet tidligere viser arbejdsmiljøforskningen, at en række faktorer i det psykiske
arbejdsmiljø har betydning for forekomsten af stress.
Vi har tidligere i denne rapport fundet sammenhænge
mellem følgende enkeltfaktorer i det psykiske
arbejdsmiljø og stress blandt FTF’erne:
-- Stor arbejdsmængde
Figur 32. Har ofte eller hele tiden følt sig stresset inden for de sidste

-- Højt arbejdstempo

to uger

-- Lille indflydelse
Myndighedsarbejde

24%

Dag- og døgninstitutioner

22%

Privat service

21%

Undervisning mv.

25%

FTF

22%

Lønmodtagere generelt
0%

-- Mange unødvendige arbejdsopgaver
-- Ubalance mellem krav og ressourcer
-- Mange forstyrrende afbrydelser

17%

Sundhedssektoren

-- Lille mening i arbejdet

16%
5% 10% 15% 20% 25% 30%

Arbejdet er den vigtigste kilde til stress både blandt

For at undersøge nærmere hvilke faktorer, der har
betydning for forekomsten af stress blandt FTF’erne,
har vi gennemført en analyse af sammenhængen
mellem psykisk arbejdsmiljø og stress. Analysen
afdækker, hvilke arbejdsmiljø-faktorer, der har
betydning for, hvor ofte man har følt sig stresset inden
for de sidste to uger26.

FTF’ere og blandt lønmodtagere generelt. 50 % af de
FTF’ere, der har været stressede inden for de sidste to

Analysen er gennemført, så den kontrollerer for øvrige

uger, angiver arbejdet som den vigtigste kilde. Blandt

faktorer, der kan have indflydelse på stress27.

lønmodtagere generelt er andelen 44 %.
Yderligere 41 % af både FTF’erne og lønmodtagere
generelt svarer, at den vigtigste kilde er både arbejde
og privatliv. Arbejde er dermed en væsentlig kilde
til stress for 9 ud af 10 FTF’ere (91 %), der har været
stressede inden for de sidste to uger.

26

Analysen er gennemført blandt personer i ordinær beskæftigelse, der indenfor de seneste 4 uger har arbejdet mindst 15 timer per uge.

27

Der er foretaget en logistisk regressionsanalyse, hvor der udover de faktorer, der analyseres, er kontrolleret for køn, alder, organisation,

ledelsesansvar og oprindelsesland.
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Figur 34. Sammenhæng mellem arbejdsmiljøfaktorer og stress

En odds ratio kan forstås som en mersandsynlighed,
når man sammenligner to grupper28. Når værdien er
større end 1, er sandsynligheden for, at man har været
stresset, større end i den gruppe, der sammenlignes
med. Når værdien er mindre end 1, er sandsynligheden
for, at man har været stresset, mindre end i den
gruppe, der sammenlignes med.
Når arbejdsmiljøfaktoren måler arbejdsmiljøet i et
antal kategorier, er odds ratio udtryk for en forskel i
sandsynlighed for stress sammenlignet med personer
i referencegruppen. For eksempel har personer, der er
udsat for mobning, en mersandsynlighed for stress på
cirka 26 % sammenlignet med personer, der ikke har
været udsat for mobning (OR=1,26).

Note: Figuren viser odds ratios for de signifikante faktorer. Her målt
ved skalaer fra 0-5 (skala). Se forklaring af værdierne i teksten.

Når arbejdsmiljøfaktoren er en skala, er odds ratio
udtryk for ændringen i sandsynlighed for stress hver

Figur 35. Sammenhæng mellem arbejdsmiljøfaktorer og stress

gang man ”bevæger sig én enhed op” på skalaen. For
eksempel har personer med en score på 4 på skalaen
for arbejdsmængde cirka 51 % større sandsynlighed
for stress som personer med en score på 3 for
arbejdsmængde (OR=1,51).

Note: Figuren viser odds ratios for de signifikante faktorer, der er

Overordnet set viser analysen, at et belastet psykisk

målt med udgangspunkt i to kategorier (kategoriseret variabel). Se

arbejdsmiljø er meget klart forbundet med større grad

forklaring af værdierne i teksten.

af stress.

Analysen viser, at følgende arbejdsmiljøfaktorer øger

Analysen viser f.eks., at risikoen for at være

forekomsten af stress.

stresset stiger jo større arbejdsmængde, jo højere
arbejdstempo, jo flere følelsesmæssige krav, samt jo

-- Høj grad af konflikter mellem arbejde og privatliv

højere grad af konflikter FTF’erne har mellem arbejde

-- Stor arbejdsmængde

og privatliv.

-- Højt arbejdstempo
-- Høje følelsesmæssige krav

FTF’ere, der er udsat for mobning eller krænkende

-- Lille social støtte fra leder

adfærd på arbejdspladsen, er desuden i højere grad

-- Lave muligheder for at levere kvalitet i arbejdet

stressede.

-- Lille mening i arbejdet
-- Mobning på arbejdet

Endvidere viser analysen, at det reducerer risikoen for

-- Krænkende adfærd på arbejdet

at være stresset jo mere social støtte fra leder, jo mere
mening i arbejdet, samt jo større muligheder FTF’erne
har for at levere kvalitet i arbejdet.

Arbejdsmiljøfaktorers betydning for stress –
Hvordan forstås odds ratio

Betydningen af resultaterne kan illustreres ved at

Værdierne i de to figurer angiver betydningen af den

henholdsvis lav, middel og høj arbejdsmiljøbelastning.

vise graden af stress for tre modelpersoner med

enkelte arbejdsmiljøfaktor i form af en såkaldt odds
ratio.

28

En odds ratio (OR) har tæt på samme værdi som en mersandsynlighed (risk ratio, RR), hvis det udfald, der analyseres er relativt sjældent, eller hvis

OR og RR ikke er for langt fra 1.
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Modelpersonerne er alle typiske FTF’ere med hensyn

Figur 36. Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og stress

til en række baggrunds-karakteristika .
29

Modelperson 1 med en lav arbejdsmiljøbelastning har
en lav beregnet sandsynlighed for stress (1 %).
Modelperson 1 har lav arbejdsmængde, lavt
arbejdstempo, høj grad af mening i arbejdet, høj
grad af kvalitet i arbejdet, små konflikter mellem
arbejde og privatliv, stor social støtte fra leder, lave
følelsesmæssige krav i arbejdet og har hverken været
udsat for mobning eller krænkende adfærd.

Stress og sygefravær
Modelperson 2 med en middel arbejdsmiljø-belastning

Vi har gennemført en analyse af, hvad stress betyder

har en middel beregnet sandsynlighed for stress

for sygefravær30. Analysen er gennemført, så den

(20 %).

kontrollerer for de øvrige faktorer, der kan have
indflydelse på sygefraværet31.

Modelperson 2 har middel arbejdsmængde, middel
arbejdstempo, middel grad af mening i arbejdet,

Blandt personer med en lav arbejdsmiljøbelastning

middel grad af kvalitet i arbejdet, middel konflikter

er sandsynligheden for, at man har været syg i mindst

mellem arbejde og privatliv, middel social støtte fra

to uger inden for det sidste år næsten 2 procentpoint

leder, middel følelsesmæssige krav i arbejdet og har

højere, hvis man hele tiden eller ofte har været stresset

hverken været udsat for mobning eller krænkende

inden for de sidste to uger i forhold til, hvis man ikke

adfærd.

har været det. Det svarer til, at sandsynligheden for
sygefravær stiger med 38 % blandt FTF’ere, der ellers

Modelperson 3 med en høj arbejdsmiljøbelastning har

har en lav arbejdsmiljøbelastning, hvis de hele tiden

en høj beregnet sandsynlighed for stress (90 %).

eller ofte er stressede.

Modelperson 3 har stor arbejdsmængde, højt

Figur 37. Sandsynlighed for sygefravær på mindst to uger blandt

arbejdstempo, lav grad af mening i arbejdet, lav

personer med og uden stress

grad af kvalitet i arbejdet, store konflikter mellem
arbejde og privatliv, lille social støtte fra leder, høje
følelsesmæssige krav i arbejdet og har både været
udsat for mobning eller krænkende adfærd.
De nævnte sammenhænge mellem graden
af arbejdsmiljøbelastning og den beregnede
sandsynlighed for stress inden for de sidste to uger er
illustreret i nedenstående figur.
Analysen viser således, at det psykiske arbejdsmiljø
har afgørende betydning for om FTF’erne er stressede.

29

En typisk FTF’er vil her sige en kvinde i alderen 50-59 år, der er medlem af Danmarks Lærerforening (den største organisation i undersøgelsen),

er født i Danmark, og som ikke er leder.
30

Analysen er gennemført blandt personer i ordinær beskæftigelse, der indenfor de seneste 4 uger har arbejdet mindst 15 timer per uge.

31

Der er foretaget en logistisk regressionsanalyse, hvor der er kontrolleret for køn, alder, graviditet, oprindelsesland, ledelsesansvar, organisation,

BMI, rygning alkoholforbrug, fysisk aktivitet i fritiden, kroniske sygdomme samt de arbejdsmiljøfaktorer, der i rapport 1 viste sig at have betydning for
sygefraværet.
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Blandt personer med en middel arbejdsmiljøbelastning

sygefravær, vurderer vi, at resultaterne kan ses som en

er sandsynligheden for, at man har været syg i mindst

indikation for, at stress giver øget risiko for sygefravær

to uger inden for det sidste år knapt 3 procentpoint

for FTF’erne.

højere, hvis man hele tiden eller ofte har været stresset
inden for de sidste to uger i forhold til, hvis man ikke

Delkonklusion

har været det. Det svarer til, at sandsynligheden for

En stor del af FTF’erne (22 %) har ofte eller hele tiden

sygefravær stiger med 36 % blandt FTF’ere, der har en

følt sig stresset inden for de sidste to uger. Det er flere

middel arbejdsmiljøbelastning, hvis de hele tiden eller

end blandt lønmodtagere generelt (16 %). Arbejdet er

ofte er stressede.

en væsentlig kilde til stress for 9 ud af 10 FTF’ere, der
har været stressede.

Blandt personer med en høj arbejdsmiljøbelastning
er sandsynligheden for, at man har været syg i mindst

Stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo og mange

to uger inden for det sidste år 7 procentpoint højere,

følelsesmæssige krav i arbejdet øger risikoen for

hvis man hele tiden eller ofte har været stresset

stress. Det samme gælder konflikter mellem arbejde

inden for de sidste to uger i forhold til, hvis man ikke

og privatliv.

har været det. Det svarer til, at sandsynligheden for
sygefravær stiger med 28 % blandt FTF’ere, der har en

FTF’ere, der er udsat for mobning eller krænkende

høj arbejdsmiljøbelastning, hvis de hele tiden eller ofte

adfærd på arbejdspladsen, er i højere grad stressede.

er stressede.

Støtte fra nærmeste leder, mening i arbejdet samt
mulighed for at levere kvalitet i arbejdet reducerer

I analysen finder vi således en sammenhæng

risikoen for stress.

mellem stress og sygefravær. Da vi alene måler
stress inden for de sidste to uger, og sygefraværet

Endelig finder vi en klar sammenhæng mellem stress

inden for det sidste år, er vi dog nødt til at tage et

og sygefravær. Uanset hvilken arbejdsmiljø-belastning

forbehold. Resultaterne beviser ikke direkte en kausal

FTF’erne har, er sandsynligheden for at have været

sammenhæng, dvs. at stress giver sygefravær. Set

sygemeldt i mere end to uger øget, hvis man har været

i lyset af resultaterne af en række videnskabelige

stresset. Samtidig stiger risikoen for sygefravær med

studier, der viser en sammenhæng mellem stress og

større arbejdsmiljøbelastning.
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Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – Metode

FTF har i 2017 gennemført en omfattende kortlægning

Kortlægning af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø

af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret

belyser langt de fleste temaer inden for psykisk

spørgeskemaundersøgelse blandt 21.087

arbejdsmiljø. Blandt andet belyses arbejdsmængde,

beskæftigede FTF’ere i alderen 18-64 år. Der er

arbejdstempo, følelsesmæssige krav i arbejdet,

kommet svar fra 9.641 personer, hvilket giver en

rolleklarhed, rollekonflikter, ledelseskvalitet, social

svarprocent på 46 %.

kapital, mening, indflydelse, udviklingsmuligheder,
mulighed for at levere kvalitet i arbejdet, forandringer

Der deltager et repræsentativt udsnit af medlemmerne

samt stress. Desuden belyses vold, mobning og

af 23 større FTF-organisationer, der repræsenterer

chikane.

langt størstedelen af FTF’erne, i undersøgelsen.

Det er femte gang, at FTF gennemfører en

Grundudtrækket af respondenter er et stratificeret

stor kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø.

tilfældigt udvalg af medlemmer af de 23

Undersøgelserne bliver gennemført cirka hvert

organisationer, der deltager i undersøgelsen. De

femte år.

mindste organisationer indgår med større vægt
i grundudtrækket, hvilket sikrer et mindste antal

Undersøgelsens spørgeskema tager afsæt

respondenter på 200 personer fra hver organisation.

i anerkendte spørgsmål og skalaer om

Syv organisationer valgte at tilkøbe et supplerende

psykisk arbejdsmiljø udviklet af det Nationale

tilfældigt udtræk af deres beskæftigede medlemmer i

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). De fleste

alderen 18-64 år, i alt 5.000 ekstra respondenter.

spørgsmål stammer fra et spørgeskema, NFA har
udviklet i 2017. Derfor sammenlignes der i rapporten

Alle analyser er gennemført på et vægtet datasæt,

ikke med tidligere undersøgelser.

hvor deltagere indgår med en vægt, der svarer til
deres andel af populationen, fordelt på køn, alder og

FTF har etableret et aktuelt sammenligningsgrundlag

organisation.

ved i samarbejde med Userneeds at gennemføre en
tilsvarende kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø

Dataindsamling er foregået i perioden maj-august

blandt et repræsentativt udsnit af beskæftigede

2017. Invitationer til undersøgelsen blev udsendt

lønmodtagere i alderen 18-64 år. Det betyder, at

til 22.076 personer. 989 personer (4,5 %) kunne

det er muligt at sammenligne FTF’ernes psykiske

ikke kontaktes eller viste sig at falde uden for

arbejdsmiljø med det psykiske arbejdsmiljø blandt

undersøgelsens målgruppe. Den primære grund

lønmodtagere generelt.

til, at personer ikke kunne kontaktes var e-mail
adresser, der ikke længere var aktive. Undersøgelsens
nettostikprøve består derfor af 21.087 personer.
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Tabel 1. Svarprocent fordelt på organisationer
Organisation

Antal deltagere

Antal i
nettostikprøve

Svarprocent
(pct.)

BUPL

1069

2407

44

Danmarks Lærerforening

1256

2761

45

Dansk Musikerforbund

106

251

42

Dansk Skuespillerforbund

88

231

38

Dansk Socialrådgiverforening

769

1577

49

Dansk Sygeplejeråd

1166

2682

43

Dansk Tandplejerforening

81

206

39

Dansk Told & Skatteforbund

207

273

76

Danske Bioanalytikere

169

309

55

Danske Fodterapeuter

101

232

44

Danske Fysioterapeuter

563

1245

45

Ergoterapeutforeningen

636

1142

56

Farmakonomforeningen

500

993

50

Finansforbundet

767

1835

42

Forsikringsforbundet

526

1360

39

Frie Skolers Lærerforening

128

394

32

Handelsskolernes Lærerforening

95

197

48

Jordemoderforeningen

136

253

54

Konstruktørforeningen

102

308

33

Kost & Ernæringsforbundet

230

497

46

Politiforbundet

299

532

56

PROSA

159

486

33

Uddannelsesforbundet

488

916

53

Total

9641

21087

46

Note: Nettostikprøve er opgjort eksklusiv personer uden for målgruppen og personer, der ikke kunne kontaktes

Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø blandt
danske lønmodtagere

Dataindsamling er foregået i perioden maj-juni 2017.

Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret

1.807 personer har besvaret undersøgelsen.

spørgeskemaundersøgelse blandt beskæftigede

Alle analyser er gennemført på et vægtet datasæt,

lønmodtagere i alderen 18-64 år. Undersøgelsen er

hvor deltagere indgår med en vægt, der sikrer

gennemført i samarbejde med Userneeds på firmaets

repræsentativitet i forhold til køn, alder, region og

danske spørgepanel. Userneeds arbejder kontinuerligt

uddannelse.

Respondenter er inviteret til undersøgelsen via mail.

på, at firmaets paneler er repræsentative, og det er
desuden i denne undersøgelse gennem kvotestyring

Dannelse og kategorisering af skalaer

og en afsluttende vægtning sikret, at deltagerne er

Hovedparten af spørgsmål og skalaer i spørgeskemaet

repræsentative for danske lønmodtagere i forhold til

stammer fra det nyeste arbejdspladsspørgeskema

køn, alder, bopæl og uddannelse .

om psykisk arbejdsmiljø og trivsel, som Det Nationale
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Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet33.
En række andre spørgsmål og skalaer stammer fra
det nyeste spørgeskema, som NFA har udviklet til
forskning i psykisk arbejdsmiljø og fra det redskab

32

Deltagerne er repræsentative på køn, alder (18-34, 35-49. 50-59 år), 5 regioner og 8 grupper af uddannelse: Grundskole, gymnasial uddannelse,

erhvervsfaglig uddannelse, videregående uddannelse (op til 2 år), videregående uddannelse (2-4½ år), videregående uddannelse (5 år +),
forskeruddannelse, Andet). Læs mere på www.userneeds.dk
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Arbejdspladsspørgeskemaet er offentliggjort i marts 2017. Læs mere her: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/

Virksomhedsspoergeskema-om-psykisk-arbejdsmiljoe-og-trivsel

til måling af social kapital, som NFA udviklede for
Arbejdsmiljørådet i 2011. Endelig er nogle spørgsmål
tidligere anvendt i NFA’s tredækker-II undersøgelse af
psykisk arbejdsmiljø i 2004-2005.
En skala er et samlet mål for en arbejdsmiljøfaktor
(for eksempel indflydelse eller følelsesmæssige
krav i arbejdet) baseret på 3-4 spørgsmål om
arbejdsmiljøfaktoren. Skalaerne er udviklet og
kvalitetssikret i forbindelse med udviklingen af de
spørgeskemaer, der er nævnt ovenfor.
Den tekniske udregning af skalaerne følger
retningslinjer anvendt af NFA til dannelse af skalaer for
dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Skalaerne har
værdier fra 0-100.
Der er samtidig gennemført en opdeling af skalaerne
i kategorier. Formålet er at skabe en mulighed for
at beskrive, om FTF’erne oplever en høj eller lav
belastning på de enkelte dimensioner. Opdelingen i
kategorier er sket i respekt for de oprindelige variable.
Næsten alle spørgsmål er besvaret på en femskala, og udfaldsrummet er derfor opdelt i kvintiler
(hvor skalascorer fra 0-100 opdeles i fem lige store
udfaldsrum).
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Udarbejdet af Niels Anker og Gry Grundtvig, COWI A/S
COWI er en tværfaglig rådgivningsvirksomhed inden for ingeniørteknik, miljø, samfundsøkonomi
og sundhed. COWI gennemfører bl.a. forskningsprojekter, analyser og evalueringer inden for
sundhedsområdet bredt set, herunder arbejdsmiljø og arbejdsmarkedsområdet.

Hovedorganisation for 450.000
offentligt og privat ansatte

