
 

 

Om undersøgelsen 

Ugebrevet A4´s undersøgelse af arbejdsmiljøet bygger på 124 spørgsmål, som det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø sidste år stillede til over 16.000 danskere. Arbejdsmiljøet er blevet 

bedømt ud fra 24 forskellige indfaldsvinkler. Det kan blandt andet være travlhed på jobbet, fysiske krav og 

konflikter. A4 har analyseret, hvilken faggruppe der klarer sig bedst – og værst i hver enkelt kategori. Den 

faggruppe, som får det bedste placering i for eksempel kategorien ”ulykker og sikkerhed” får karakteren 1, 

nummer to får karakteren 2 og så fremdeles. Til sidst er placeringerne, som hver faggruppe, har scoret i de 

forskellige kategorier lagt sammen. Nu kan man se, hvem der ud fra spørgsmålene har det værste og 

bedste arbejdsmiljø i Danmark. 

Forskellige indfaldsvinkler til 
arbejdsmiljøet: 

Antal spørgsmål i kategorien, 
som belyser emnet 

Mental helbred og angst 23 

Helbred og sygdomme 14 

Fysiske krav 11 

Ledelseskvalitet 8 

Kvantitative krav 6 

Negative handlinger og konflikter 6 

Ulykker og sikkerhed 6 

Engagement og mening i arbejdet 5 

Støj vibrationer og vådt arbejde 5 

Træthed og søvn 4 

Overblik og kontrol 4 

Prioritering af arbejdsmiljø 4 

Rolleklarhed 4 

Smerter 4 

Arbejdsevne 3 

Støtte og samarbejde 3 

Arbejde-familie relation 2 

Følelsesmæssige krav 2 

Indflydelse 2 

Jobusikkerhed 2 

Retfærdighed 2 

Stress 2 

Anerkendelse 1 

Tilbagetrækning 1 

Spørgsmål i alt 124 

 

Fordelingen af spørgsmål 



75 spørgsmål drejer sig om det psykiske arbejdsmiljø, mens 36 spørgsmål er om det fysiske. 13 spørgsmål 

drejer sig om andre ting. For eksempel, hvordan ledelse og medarbejdere prioriterer det samlede 

arbejdsmiljø på arbejdspladsen eller tilbagetrækning. 

Sådan er arbejdsmiljøet regnet ud 

Når arbejdsmiljøet bliver bedømt i undersøgelsen tæller både positive og negative svar med. Samtidig tager 

undersøgelsen højde for ekstremerne, hvor folk svarer meget positive eller meget negative på et spørgsmål 

ved at gange andelen, som giver svaret, med to. Til sidst trækkes negative svar fra positive, så der kommer 

en samlet score for hvert spørgsmål. Den faggruppe, som har svaret mest positivt, får nu tildelt karakteren 

1, mens bundplaceringen er nummer 54. Hvis to faggrupper har samme antal point og fx bliver nummer 4 

og 5 i undersøgelsen, får de placeringen midt imellem. I det her tilfælde 4,5. 

Hvad er værst: En umulig chef eller et brækket ben 

Der er mange forskellige ting, som kan føre til et dårligt arbejdsmiljø. Stress, dårlig ledelse, fysisk 

nedslidende arbejde og meget andet. Ugebrevet A4 har analyseret arbejdsmiljøet ud fra 24 forskellige 

indfaldsvinkler til arbejdsmiljøet. Hvert tema vægter lige højt i undersøgelsen. 

54 forskellige faggrupper deltager i undersøgelsen 

For at sikre kvaliteten af undersøgelsen har Ugebrevet A4 sorteret alle de faggrupper bort, hvor der er 

forholdsvis få besvarelser. I alt indgår 54 forskellige jobgrupper i undersøgelsen. Mest valid er 

besvarelserne for sosu- og kontormedarbejdere, hvor over 750 har svaret. Der er færrest besvarelser fra 

kokke, gartnere, tjenere og landmænd, hvor lidt under 100 har deltaget i undersøgelsen.  

Usikkerhed i undersøgelsen 

Da der er tale om en spørgeskema undersøgelse, er der statistisk usikkerhed. Usikkerheden gør, at det er 

svært at sige præcist, hvilken placering de enkelte faggrupper har i arbejdsmiljø, men man kan i stedet se 

en tendens over, hvem der ligger i top, midt og bund. Undersøgelsen er mest valid for de faggrupper, som 

har mange besvarelser.    

 

410 Kontormedarbejdere og sekretærer 995 

570 SOSU´er 753 

20 Ledere 735 

140 Skolelærere 683 

150 Pædagoger 637 

180 Revisorer, rådgivere og analytikere 520 

520 Butikssælgere 512 

70 Sygeplejersker 433 

880 Rengøringassisenter 403 

40 Ingeniører og arkitekter 391 

370 Direktions-, læge-, og advokatsekretærer 358 

330 Regnskabsmedarbejdere 347 



170 Specialpædagoger 333 

190 IT-konsulenter 327 

750 Maskinoperatører m.fl. 318 

340 Salgs- og indkøbsagenter 311 

560 Pædagogmedhjælpere 290 

270 Naturvidenskabelige teknikere 284 

110 Undervisere og forskere ved universiteter 271 

690 Smede 262 

550 Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede 236 

910 Bygge- og anlægsarbejdere 230 

300 Speditører og ekspeditører m.fl. 193 

840 Lastbilchauffører 185 

640 Murere, VVS´ere m.fl. 176 

950 Lager- og transportarbejdere 176 

240 Socialrådgivere 169 

500 Ejendoms- og rengøringsinspektører 168 

430 Kundeinformationsarbejdere 166 

700 Mekanikere 160 

440 Bogholdere 154 

720 Elektrikere 153 

10 Militærpersonale 144 

130 Gymnasielærere 141 

210 Bibliotekarer og beskæftigede med kultur 138 

120 Undervisere ved erhvervsskoler 133 

540 Kasseassistenter 126 

460 Postbude 122 

400 IT-teknikere 121 

660 Tømrere og snedkere 120 

940 Produktionsmedarbejdere 119 

60 Læger 118 

90 Fysio- og ergoterapeuter 114 

810 Montører 114 

310 Farmakonomer og bioanalytikere 111 
790 Nærings- og 
nydelsesmiddelindustrimedarbejdere 111 

960 Køkkenmedhjælpere 108 

200 Jurister 106 

260 Laboranter 102 

380 Told- og skattemedarbejdere 101 

820 Bus- og taxachauffører, lokoførere m.fl. 98 

100 resarbejdere uden nærmere angivelse 97 

630 Gartnere og landmænd 96 

480 Kokke og tjenere 95 

 



 

 


