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Ny NFA-undersøgelse om arbejdsmarkedstilknytning for løn-

modtagere med fysisk belastende arbejdsvilkår 

 

 

Kære medlemmer af beskæftigelsesudvalget 

Til jeres orientering vedlægger jeg en videnskabelig artikel fra Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om arbejdsmarkedstilknytning for løn-

modtagere, der rapporterer om fysisk belastende arbejdsvilkår. 

Resultaterne viser, at lønmodtagere, der rapporterer om høje fysisk belastende ar-

bejdsvilkår (fx malere, murere og SOSU-medarbejdere), har væsentlig dårligere ar-

bejdsmarkedstilknytning end lønmodtagere, der rapporterer om mindre fysisk bela-

stende arbejdsvilkår (fx advokater og IT konsulenter). Lønmodtagere, der rapporte-

rer om fysiske belastende arbejdsvilkår, har over en toårig periode:  

• Færre arbejdsdage – fra gennemsnitlig 2 til gennemsnitlig 35 færre arbejdsdage 

afhængig af særligt alder og køn. 

• Flere dage med sygefravær – fra gennemsnitlig 4 til gennemsnitlige 26 flere sy-

gedag afhængig af særligt alder og køn. 

• Mere tid i ledighed – fra gennemsnitlig 1 til gennemsnitlig 9 flere dage i ledig-

hed afhængig af særligt alder og køn. 

Den observerede sammenhæng mellem høje fysisk belastende arbejdsvilkår og ar-

bejdsmarkedstilknytning gælder særligt lønmodtagere over 40 år og i mindre grad 

lønmodtagere fra 18 til 39 år. 

Det bemærkes, at undersøgelsen er lavet ud fra spørgeskemadata, og at resultaterne 

derfor kan være påvirket af fx bagvedliggende sygdom, dårligt psykisk arbejds-

miljø eller andre årsager, der ikke er kontrolleret for i undersøgelsen.  

Undersøgelsen dækker lønmodtagere generelt på nær lønmodtagere i private virk-

somheder med mindre end 10 ansatte. Dette skyldes, at Danmarks Statistik ikke har 

sygefraværsdata for denne gruppe. I undersøgelsen er der justeret for arbejdstid, 

længerevarende sygdom inden for det seneste år, depressive symptomer, BMI, ry-

gevaner, sektor, og uddannelsesniveau m.fl. 
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