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Orientering om resultater af NFA-studie om arbejdsmarkedstil-

knytning for lønmodtagere, der rapporterer et højt stressni-

veau 

 

 

Kære Beskæftigelsesudvalg 

Til jeres orientering vedlægger jeg en videnskabelig artikel fra NFA, der bidrager 

med ny viden om arbejdsmarkedstilknytningen for medarbejdere med selvangivet, 

arbejdsrelateret stress samt arbejds- og privatlivsrelateret stress. 

Studiet benytter en registeropfølgning af lønmodtagere, som har medvirket i Ar-

bejdsmiljø og Helbredsundersøgelsen i 2012 og 2014, svarende til 37.605 lønmod-

tagere. Studiet har fulgt de lønmodtagere, der rapporterede, at den vigtigste kilde til 

deres selvrapporterede stress enten var ’Arbejdsrelateret’ eller ’Både arbejde- og 

privatlivsrelateret’ og sammenhængen med det stressniveau, som lønmodtagerne 

angiver.  

Resultaterne viser, at de lønmodtagere, som angiver, at de ’Ofte’ eller ’Hele tiden’ 
har følt sig stresset inden for de sidste to uger (14 pct. af de adspurgte) oplever væ-

sentlige forskelle i deres efterfølgende arbejdsmarkedstilknytning, set over en fire-

årig periode. Dette er sammenlignet med lønmodtagere, der i undersøgelsen sva-

rede ’Sommetider’, ’Sjældent’ eller ’Aldrig’ til samme spørgsmål. Resultaterne vi-

ser, at lønmodtagere, som oplever stress, gennem den fireårige periode har:  

 Færre arbejdsdage - fra gennemsnitlig 37 til gennemsnitlig 117 færre arbejds-

dage, afhængig af stresskilde og målgruppe. 

 Flere dage med sygefravær - fra gennemsnitlig 7 til gennemsnitlig 52 flere dage 

med sygefravær, afhængig af stresskilde og målgruppe.  

 Mere tid i ledighed – fra gennemsnitlig 2 til gennemsnitlig 24 flere dage i ledig-

hed, afhængig af stresskilde og målgruppe.  

 

Studiet er baseret på NFA’s nye regnemetode til bestemmelse af den forventede ar-

bejdsmarkedstilknytning. Via metoden kan arbejdsmarkedstilknytning opgøres, 

som tid i arbejde, sygefravær, ledighed mv.  

I studiet er der foruden opdelingen i køn og alder kontrolleret for arbejdstid, BMI, 

rygevaner, sektor (privat/offentlig), og uddannelsesniveau.  
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Studiet udelukker ikke, at der kan være andre forklarende faktorer på de fundne 

sammenhænge mellem oplevet stress og arbejdsmarkedstilknytning. 

Forskningsresultaterne understreger vigtigheden af, at vi sikrer et sundt og sikkert 

arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Det er til syvende og sidst arbejdsgiverens 

ansvar at sørge for, at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i orden. Derfor 

er jeg meget tilfreds med, at Arbejdstilsynet (AT) allerede har et stort fokus på det 

psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsrelateret stress.  

Jeg vil blandt andet fremhæve, at der i november 2020 trådte en bekendtgørelse om 

psykisk arbejdsmiljø i kraft, som samler de centrale regler på området. Og i forlæn-

gelse af bekendtgørelsen, er der aktuelt ved at blive udarbejdet AT-vejledninger, 

som vejleder virksomhederne i, hvordan de kan leve op til reglerne. Derudover 

gennemføres der pt. brancherettede indsatser, hvor der bl.a. er særligt fokus på psy-

kisk arbejdsmiljø i udvalgte brancher. Endelig er der med baggrund i midler afsat 

på finansloven for 2021 igangsat en tilsynsindsats om seksuel chikane, som vil løbe 

frem til udgangen af 2022. 
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