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FORORD
Kære læser

Hermed foreligger rapporten ”Arbejdsmiljø og Helbred offshore 2017 - en
spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på danske offshore-anlæg til olie- og
gasproduktion”.
Undersøgelsen er et samarbejdsprojekt mellem Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet tog initiativet til undersøgelsen, og
NFA har været ansvarlig for udarbejdelsen og opsætningen af spørgeskemaet,
dataindsamlingen, oprensning af data samt analyser og afrapportering. Arbejdstilsynet
er løbende blevet orienteret og inddraget i processen.
Rapporten belyser blandt andet det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, sikkerhed,
sundhedsadfærd, helbred og sociale relationer for ansatte, der arbejder på danske
offshore-anlæg med olie- og gasproduktion. Rapporten indbefatter også udviklingen af
et benchmark, som offshore-resultaterne sammenlignes med. Endelig sammenlignes
resultaterne for medarbejdere og ledere.

Rigtig god fornøjelse!

Inger Schaumburg
Direktør
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SAMMENFATNING
Formålet med denne rapport er at belyse arbejdsmiljøet og helbredet blandt ansatte på danske
offshore-anlæg til olie- og gasproduktion. Derudover er formålet at sammenligne resultaterne
med et udviklet benchmark, der udgøres af en gruppe ansatte på land med samme
jobgruppefordeling, som er repræsenteret på de danske offshore-anlæg (se appendiks 2 for
metode). Det er første gang, at NFA har udarbejdet et sådant benchmark, som er muliggjort af, at
størstedelen af spørgsmålene i offshore-undersøgelsen stammer fra den nationale Arbejdsmiljø og
Helbredsundersøgelse (AH). Endelig indbefatter denne rapport analyser, hvor resultater for
medarbejdere og ledere sammenlignes.
Rapporten er udarbejdet på initiativ af Arbejdstilsynet, da der er sparsom viden om arbejdsmiljøet
og helbredet blandt ansatte på de danske olie- og gasanlæg offshore.
Ud af offshore-undersøgelsens i alt 669 deltagere er 94 pct. mænd og 6 pct. kvinder. Den
gennemsnitlige alder er omkring 49 år, og den yngste deltager er 21 år, mens den ældste deltager
er 71 år. Der er færre kvinder i offshore-populationen sammenlignet med benchmarket.
Derudover er offshore-deltagernes gennemsnitsalder højere end benchmarket.
I denne sammenfatning præsenteres offshore-resultaterne. I de tilfælde, at der er en statistisk
signifikant forskel mellem offshore-populationen og benchmarket, er dette angivet. Der er brugt
det klassiske signifikansniveau på 5 pct. for testsandsynligheden, hvilket også kaldes ét stjernet (*)
signifikans. Der er tale om to rimeligt store stikprøver, og mindre forskelle kan derfor blive
signifikante. Hvis testsandsynligheden er under 1 pct., er der tale om to stjernet (**) signifikans og
under 0,1 pct. om tre stjernet (***) signifikans. Testsandsynligheden findes i tabellerne. Nogle
gange er testsandsynligheden under 0,01 pct. (<0,0001). Hvis dette er tilfældet fremhæves det
altid i teksten som en meget sikker og stor signifikant forskel (****). Den reelle forskel i
estimaterne, opgjort som andel i pct. eller gennemsnit, er gengivet i appendiks 3, sammen med
understøttende grafik.

Belastningsmål
På foranledning af den politiske aftale ’En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020’
udviklede NFA i samarbejde med Arbejdstilsynet i 2013 to belastningsindekser; indeks for psykisk
arbejdsmiljø og muskel-skeletindekset (se kapitel 4 for beskrivelse). Resultaterne for
belastningsmålene i nærværende undersøgelse er beskrevet i det følgende.

Det psykiske belastningsindeks
12 pct. i offshore-populationen er psykisk belastet ifølge det samlede psykiske belastningsindeks. 6
pct. er belastet af ’Psykisk eksponering og symptomer på stress’ (delkomponent 1) og 9 pct. af
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’Mobning og symptomer på depression’ (delkomponent 2). Sammenlignet med benchmarket er
det statistisk signifikant færre (****) i offshore-populationen ved delkomponent 1 (psykisk
eksponering og stress) og flere ved delkomponent 2 (mobning og depression). 1 pct. af offshorepopulationen er belastet af ’Vold/trusler om vold og symptomer på depression’ (delkomponent 3)
– niveauet er ikke statistisk signifikant forskelligt fra benchmarket.

Muskel-skelet belastningsindekset
16 pct. i offshore-populationen er belastet ifølge det samlede muskel-skelet belastningsindeks. 42
pct. er belastet af ’fysisk hårdt arbejde’ (delkomponent 1), 65 pct. af ’mindst én fysisk eksponering
(delkomponent 2) og 31 pct. af ’begrænset i arbejdet pga. smerter’ (delkomponent 3). Ingen af
disse andele er statistisk signifikant forskellige fra benchmarket. 81 pct. af offshore-populationen
er belastet af ’mere end lidt træt efter en typisk arbejdsdag’ (delkomponent 4), hvilket er statistisk
signifikant flere (****) sammenlignet med benchmarket.

Psykisk arbejdsmiljø
Følelsesmæssige krav
Offshore-populationen har i begge mål for følelsesmæssige krav et gennemsnit på knap 3
svarende til svarkategorien ’Sommetider’. Det er statistisk signifikant højere (****) sammenlignet
med benchmarket – højere betyder, at følelsesmæssige krav er mere udbredt, dvs., sker oftere i
offshore populationen.

Indflydelse
Offshore-populationen har i begge mål for indflydelse på, hvordan og hvornår opgaver løses et
gennemsnit omkring 4 svarende til svarkategorien ’Ofte’. Det er statistisk signifikant lavere
sammenlignet med benchmarket.

Kollegial anerkendelse
Offshore-populationen har i målet for kollegial anerkendelse et gennemsnit på godt 4 svarende til
svarkategorien ’Ofte’. Det er statistisk signifikant højere (****) sammenlignet med benchmarket.

Kvantitative krav
Offshore-populationen har i de forskellige mål for arbejdstid, tempo og til rådighed udenfor
normal arbejdstid et gennemsnit tæt på henholdsvis 2, 3 eller 4 svarende til svarkategorierne
’Sjældent’ (2), ’Sommetider’ (3) og ’Ofte’ (4). Offshore-populationen har et statistisk signifikant
lavere niveau sammenlignet med benchmarket, når vi kigger på: ’Ikke tid nok’ (****), ’Højt tempo’
(****), ’Svære tidsfrister’ (****) og ’Uventede opgaver’. Derimod ligger offshore-populationen
statistisk signifikant højere (****) ved ’Til rådighed uden for normal arbejdstid’. Det sidste forhold
afspejler arbejdsforholdene på offshore området. Mht. oplevelsen af overarbejde er der ingen
signifikant forskel.
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Retfærdighed
Offshore-populationen har i begge mål for retfærdighed et niveau på omkring 3 svarende til
svarkategorien ’Sommetider’. Det er statistisk signifikant lavere (****) end benchmarket.

Rolleklarhed
Offshore-populationen har i de forskellige mål for rolleklarhed et gennemsnit tæt på 3 eller 4
svarende til svarkategorierne ’Sommetider’ (3) og ’Ofte’ (4). Offshore-populationen har et
statistisk signifikant højere (positivt) niveau sammenlignet med benchmarket ved: ’Nok vejledning
og instruktion’ og ’Klare arbejdsopgaver’. Derimod har offshore-populationen et statistisk
signifikant lavere niveau ved ’Ej modsatrettede krav’.

Arbejdspladsens rummelighed
Offshore-populationen har i målet for arbejdspladsens rummelighed et gennemsnit mellem 3 og 4
svarende til svarkategorierne ’Sommetider’ (3) og ’Ofte’ (4). Det er statistisk signifikant lavere
sammenlignet med benchmarket.

Samarbejde og kollegial støtte
Offshore-populationen har i begge mål for samarbejde og kollegial støtte et gennemsnit mellem 4
og 5 svarende til svarkategorierne ’Ofte’ (4) og ’Altid’ (5). Det er statistisk signifikant højere (****)
sammenlignet med benchmarket.

’Føle sig stresset’
Offshore-populationen har i målet for stress et gennemsnit tæt på 1 svarende til svarkategorien
’Sjældent’. Det er på niveau med benchmarket. Bemærk, at det i dette tilfælde er positivt at have
en lav værdi pga. det, der spørges til.

’Føle sig stresset ’ – vigtigste kilde til stress
Blandt offshore-deltagere, der oplever at være stressede, er arbejdet i 53 pct. af tilfældene den
eneste og vigtigste kilde til deres stress. I 9 pct. af tilfældene er det privatlivet, og i 38 pct. af
tilfældene er den vigtigste kilde til deres stress en kombination af arbejdet og privatlivet.
Svarfordelingen er statistisk signifikant forskellig fra benchmarket (****).

Uoverskuelighed
Offshore-populationen har i de enkelte mål for uoverskuelighed et gennemsnit tæt på 2 eller 3
svarende til svarkategorierne ’Sjældent’ (2) og ’Sommetider’ (3). Det er et statistisk signifikant
lavere (****) niveau sammenlignet med benchmarket ved: ‘Ej sikker på egne evner’. I den samlede
score for uoverskuelighed har offshore-populationen et gennemsnit tæt på 1 på en skala fra 0 til 4,
hvilket adskiller sig fra de andre variables skala, der går fra 1 til 5. 1 svarer derfor til svarkategorien
’Sjældent’. Det er på niveau med benchmarket. Bemærk, at det i dette tilfælde er positivt at have
en lav værdi pga. det, der spørges til.
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Konflikter mellem arbejde og privatliv
Offshore-populationen har i begge mål for konflikter mellem arbejde og privatliv et gennemsnit
mellem 2 og 3 svarende til svarkategorierne ’Sjældent’ (2) og ’Sommetider’ (3). Det er et statistisk
signifikant lavere niveau sammenlignet med benchmarket ved: ’Arbejde tager energi fra privatliv’.
Bemærk, at det i dette tilfælde er positivt at have en lav værdi pga. det, der spørges til.

Ledelseskvalitet
I samtlige mål for ledelseskvalitet har offshore-populationen et gennemsnit tæt på 3 og 4 svarende
til svarkategorierne ’Sommetider’ (3) og ’Ofte’ (4). Offshore-populationen har et statistisk
signifikant højere niveau sammenlignet med benchmarket ved: ’Hjælp og støtte fra nærmeste
leder’ og ’Virksomhedens mål forklaret ift. ansvar’. Omvendt har offshore-populationen et
statistisk signifikant lavere niveau ved: ’Anerkendelse og påskønnelse fra ledelsen’, ’Tilstrækkelige
beføjelser ift. ansvar’ og ’Tillid til udmeldinger fra ledelsen’. Det samlede mål for ledelseskvalitet er
ikke statistisk signifikant forskelligt med hensyn til offshore-populationen og benchmarket.

Vold, trusler, mobning og seksuel chikane
Fysisk vold og trusler om vold
I offshore-populationen er det et par procent eller mindre, som har oplevet fysisk vold og/eller
trusler om vold på deres arbejdsplads de seneste 12 måneder. Det svarer til benchmarket.

Mobning, skænderier og konflikter
22 pct. af offshore-populationen har været udsatte for mobning på deres arbejdsplads i større
eller mindre grad de seneste 12 måneder. Det er statistisk signifikant højere (****) sammenlignet
med benchmarket. 17 pct. af offshore-populationen svarer, at de månedligt eller oftere har
skænderier eller konflikter. Det svarer til benchmarket.

Seksuel chikane
1 pct. af offshore-populationen har oplevet seksuel chikane på deres arbejdsplads de seneste 12
måneder. Det svarer til benchmarket.

Fysisk arbejdsmiljø
Fysiske krav og fysisk anstrengelse
Offshore-populationen har i målet for ’Fysisk hårdt arbejde’ et gennemsnit mellem 4 og 5
svarende til, at arbejdet opfattes som ’middel’ fysisk hårdt på en skala fra 0 til 10. Det svarer til
benchmarket. Offshore-populationen har i målene for fysiske krav og anstrengelse en score
mellem 2 og 3 eller tæt på 2 svarende til svarkategorierne ’Sjældent’ (2) og ’Sommetider’ (3). Det
er statistisk signifikant lavere (****) sammenlignet med benchmarket ved: ’Anvender ikke de
nødvendige hjælpemidler’ og ’Løfter alene’.
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Fysiske krav og fysisk anstrengelse – belastende arbejdsstillinger
95 pct. af offshore-populationen går eller står mindst ¼ af deres tid, mens 38 pct. går eller står i
mindst ¾ af deres tid. I mindst ¼ af tiden har 34 pct. ryggen vredet, 30 pct. armene løftet, 17 pct.
gjort de samme armbevægelser, 34 pct. været på hug eller knæ, 29 pct. skubbet eller trukket og
40 pct. båret eller løftet. I alt 13 pct. løfter eller bærer typisk mindst 16 kg i deres arbejde.
Sammenlignet med benchmarket er det en statistisk signifikant højere andel ved: ’Går eller står
mindst ¼ af tiden’ og ’På hug eller på knæ mindst ¼ af tiden’. Omvendt er det en statistisk
signifikant lavere andel ved: ’Sidder ned mindst ¾ af tiden’, ’Går eller står mindst ¾ af tiden’
(****), ’Ryggen vredet mindst ¼ af tiden’, ’Samme armbevægelser mindst ¼ af tiden’ (****),
’Bærer eller løfter mindst ¼ af tiden’ og ’Løfter eller bærer mindst 16 kg’ (****).

Smerter i kroppen
Offshore-populationen har i de to mål ’Værste smerte i nakke eller skulder’ og ’Værste smerte i
lænden’ et gennemsnit tæt på 3 på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til ’Slet ingen smerte’, og 10
svarer til ’Værst mulige smerte’. Det er statistisk signifikant lavere for offshore-populationen
sammenlignet med benchmarket ved ’Værste smerte i nakke eller skuldre’.

Smerter i kroppen - andet
I offshore-populationen har 33 pct. smerter mindst flere gange om ugen, 31 pct. er begrænset i
arbejdet pga. smerter, 11 pct. har smerter i maven, 5 pct. har smerter i brystet, 14 pct. har
smerter i hofterne, 53 pct. har smerter i knæene, 34 pct. har smerter i armene og/eller
håndleddene, 59 pct. har smerter i nakke og/eller skulder, 56 pct. har smerter i lænden, og 26 pct.
har smerter andre steder. Det er en statistisk signifikant lavere andel sammenlignet med
benchmarket ved: ’Smerter mindst flere gange om ugen’, ’Smerter i maven’, ’Smerter i brystet’
(****), ’Smerter i hofterne’ (****), ’Smerter i armene og/eller håndleddene’ og ’Smerter andre
steder’. Omvendt er det en statistisk signifikant højere andel sammenlignet med benchmarket
ved: ’Smerter i knæene’.

Støj og vibrationer
I mindst ¼ af tiden oplever 61 pct. støj, der er så høj, at de må råbe for at tale sammen med en,
der står ved siden af dem, 70 pct. støj, der forstyrrer dem i deres arbejde, 16 pct. kraftige
vibrationer i hænderne og 25 pct. kraftige vibrationer, der rammer hele kroppen. I alt 82 pct. af
offshore-populationen anvender personlige værnemidler mod støj mindst ¼ af deres tid.
Sammenlignet med benchmarket har offshore-populationen en statistisk signifikant højere (****)
andel, der er udsat for støj og kraftige vibrationer.

Hudpåvirkning og hudproblemer
I mindst ¼ af tiden har 40 pct. våde eller fugtige hænder og 15 pct. har hudkontakt med
kemikalier. I alt 41 pct. af offshore-populationen oplever hudproblemer. Sammenlignet med
benchmarket har offshore-populationen en statistisk signifikant (****) højere andel, der er udsat
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for våde eller fugtige hænder og oplever hudproblemer. Omvendt har offshore-populationen en
statistisk signifikant lavere andel, der har hudkontakt med kemikalier.

Arbejdsulykker og sikkerhed
Arbejdsulykker og sikkerhed
I samtlige gennemsnitsmål for sikkerhed har offshore-populationen en score på godt 3 svarende til
svarkategorien ’Enig’ (3). Det er et statistisk signifikant højere (****) niveau sammenlignet med
benchmarket, dvs. et generelt højt sikkerhedsniveau i offshore-populationen.
I offshore-populationen har 3 pct. oplevet mindst én arbejdsulykke. Det er en statistisk signifikant
lavere (****) andel sammenlignet med benchmarket, som stemmer godt overens med, at der i
offshore-populationen er fokus på sikkerheden.

Helbred og arbejdsevne
Selvvurderet helbred
I målet for selvvurderet helbred har offshore-populationen et gennemsnit mellem 3 og 4, svarende
til svarkategorierne ’Godt’ (3) og ’Vældig godt’ (4). Det er statistisk signifikant højere (****)
sammenlignet med benchmarket.

Selvvurderet arbejdsevne
I målet for arbejdsevne er offshore-populationens gennemsnit 8, på en skala fra 0 til 10, hvor 10
svarer til ’Bedste arbejdsevne’ og 0 svarer til ’Ude af stand til at arbejde’. Det svarer til
benchmarket. I de to mål ’Fysisk arbejdsevne’ og ’Psykisk arbejdsevne’ har offshore-populationen
et gennemsnit tæt på 4 svarende til svarkategorien ’Vældig godt’. Det er i begge mål statistisk
signifikant højere end benchmarket (fysisk arbejdsevne(****)) sammenlignet med benchmarket.

Selvvurderet arbejdsrelateret sygdom
I offshore-populationen har 7 pct. en arbejdsrelateret sygdom. Det er statistisk signifikant færre
(****) sammenlignet med benchmarket.

Depressive symptomer
I de enkelte mål for symptomer på depression har offshore-populationen et gennemsnit tæt på 1
eller 2 svarende til svarkategorierne ’På intet tidspunkt’ (1) og ’Lidt af tiden’ (2). Det er statistisk
signifikant højere sammenlignet med benchmarket ved: ’Trist til mode’ (****), ’Manglet interesse
for daglige gøremål’, ’Rastløs’, ’Søvnbesvær’ (****) og ’Øget appetit’’. Omvendt ligger offshorepopulationen statistisk signifikant lavere sammenlignet med benchmarket ved: ’Dårlig
samvittighed eller skyldfølelse’ (****) og ’Har følt, at livet ikke var værd at leve’. I den samlede
MDI-score har offshore-populationen et gennemsnit på 8 (på en skala fra 0 til 50) svarende til
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under tærskelværdien for en mulig klinisk depression (tærskelværdi = 20) og ikke statistisk
signifikant forskelligt fra benchmarket.

Træthed og søvn
Offshore-populationen har et gennemsnit i træthed og søvn tæt på 3, svarende til
svarkategorien ’Sommetider’. Det er statistisk signifikant højere sammenlignet med
benchmarket ved: ’Træthed efter arbejdsdag’ (****), ’Svært ved at falde i søvn igen’ (****)
og ’Træthed i løbet af dagen’. I alt 49 pct. af offshore-populationen får maksimalt seks timers
søvn, når de er på arbejde offshore, hvilket er statistisk signifikant højere (****)
sammenlignet med benchmarket.

Jobtilfredshed
Offshore-populationen har et gennemsnit for jobtilfredshed tæt på 4 svarende til
svarkategorien ’Tilfreds’. Det er statistisk signifikant lavere (****) sammenlignet med
benchmarket.

Prioritering af arbejdsmiljøet
Prioritering af arbejdsmiljøet og medarbejderinddragelse
I målene ’Arbejdsmiljøet skal være bedre end reglerne kræver’, ’Forebyggelse af
arbejdsmiljøproblemer’ og ’Medarbejderinddragelse om arbejdsmiljøet’ har offshorepopulationen et gennemsnit tæt på 3, svarende til svarkategorien ’I nogen grad’. I målet
’Egen indsats for at forbedre arbejdsmiljøet’ har offshore-populationen et gennemsnit tæt
på 4, svarende til svarkategorien ’Ofte’. Offshore-populationen har en statistisk signifikant
højere score sammenlignet med benchmarket ved: ’Arbejdsmiljøet skal være bedre end
reglerne kræver’ og ’Egen indsats for at forbedre arbejdsmiljøet’ (****). Derimod har
offshore-populationen en statistisk signifikant lavere score ved: ’Medarbejderinddragelse
om arbejdsmiljøet’ (****).

Indkvartering
Henholdsvis 66 pct. og 64 pct. af offshore-populationen benytter sig af tv-stuen og
motionsrummet mindst én time om ugen. 47 pct. benytter sig af læsestuen, mens 15 pct. benytter
sig af PC-rummet.

Arbejdstider, natarbejde og sygefravær
Arbejdstider
Offshore-populationens gennemsnitlige antal arbejdstimer om ugen, når de er på anlæggene, er
89 timer, mens det, når de ikke er offshore, er 6 timer om ugen. I alt 62 pct. af offshorepopulationen arbejder slet ikke (0 timer/ugen), når de ikke er på anlæggene.
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Natarbejde og skifteholdsarbejde
45 pct. af offshore-populationen har skiftende arbejdstider med natarbejde. Ellers fordeler
offshore-populationen sig med 51 pct., der har fast dag- eller aftenarbejde, 2 pct., der har fast
natarbejde og 2 pct., der har skiftende arbejdstider uden natarbejde. Offshore-populationens
fordeling af arbejdstider er statistisk signifikant forskellig fra benchmarket (****), med en større
andel i offshore-populationen, der har natarbejde.

Sygefravær
Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage på ét år blandt offshore-populationen er 4. I alt 74 pct.
af deltagerne har haft 0 sygefraværsdage det seneste år. Til sammenligning har benchmarket 8
sygefraværsdage på ét år. Forskellen er statistisk signifikant (****).

Sammenligning af medarbejdere og ledere
Som et supplement til hovedanalyserne er der gennemført analyser, hvor offshore-populationen
er inddelt i henholdsvis medarbejdere (64 pct.) og ledere (32 pct.). Personer, der har angivet, at de
er ansat som ’andet’ (i alt 3 pct.), er ekskluderet fra disse analyser.
Samtlige resultater fremgår af appendiks 4, mens de statistisk signifikante forskelle er beskrevet i
kapitel 12. Med undtagelse af ’Følelsesmæssige krav’, ’Kvantitative krav’ og indikatoren ’Sidder
ned mindst ¾ af tiden’ har medarbejderne et negativt (forstået som dårligere) arbejdsmiljø og
helbred sammenlignet med lederne i de tilfælde der er en statistisk signifikant forskel imellem de
to grupper. Af analyserne fremgår det, at der er en forskel mellem de to grupper i mindst én af
indikatorerne for følgende arbejdsmiljø og helbredsgrupperinger: ’Belastningsmålene’, ’Psykisk
arbejdsmiljø’, ’Vold, trusler, mobning og seksuel chikane’, ’Fysisk arbejdsmiljø’, ’Arbejdsulykker og
sikkerhed’, ’Helbred og arbejdsevne’ og ’Prioritering af arbejdsmiljøet’. Sammenlignet med
lederne har medarbejderne imidlertid en lavere gennemsnitlig arbejdstid om ugen, men derimod
en større andel end lederne, der arbejder om natten.

Diskussion
Undersøgelsens styrke er først og fremmest, at den bidrager til den eksisterende, men sparsomme
viden om arbejdsmiljøet og helbredet blandt ansatte på offshore-anlæg til olie- og gasproduktion i
Danmark. Undersøgelsens design bygger på spørgeskemadata med mange nuancerede og
validerede spørgsmål og skalaer, der belyser arbejdsmiljøet og helbredet. Enkelte spørgsmål er
tilmed udarbejdet specifikt til branchen. Størstedelen af spørgsmålene kan imidlertid genfindes i
tidligere nationale undersøgelser ved NFA, hvilket har muliggjort en sammenligning af resultaterne
for offshore-populationen med et unikt konstrueret benchmark. Resultaterne kan således holdes
op imod et formodentlig meningsgivende sammenligningsgrundlag, der tager højde for
heterogeniteten af jobgrupper, der er repræsenteret i offshore-branchen. Endelig er det en styrke,
at det har været muligt at lave analyser, hvor resultater for medarbejdere og ledere
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sammenlignes. Analyserne viser hvilke forskelle, der gør sig gældende i arbejdsmiljø og
helbredsindikatorer for de to grupper.
Det har ikke været muligt at koble CPR eller kontaktoplysninger til offshore-populationens
besvarelser grundet hensyn til gennemførelsen af indsamlingen og datasikkerhed. Derfor har det
ikke været muligt at lave en bortfaldsanalyse af de offshore-ansatte, som var inviteret til at
deltage, men som ikke besvarede spørgeskemaet. Ligeledes har det ikke været muligt at
undersøge, hvorvidt jobgruppesammensætning, der danner grundlag for benchmarket, er i
overensstemmelse med den reelle sammensætning af offshore-ansatte, som besvarede
spørgeskemaet. Såfremt offshore-populationens jobgruppe sammensætning afviger meget fra
benchmarkets kan det forskyde resultaterne. Dette har ikke været muligt at teste. Statistisk
signifikante forskelle mellem offshore-populationen og benchmarket skal derfor tolkes med denne
viden og forsigtighed. I rapportens øvrige kapitler fremgår samtlige resultater for offshorepopulationen og benchmarket.
Endelig lader det til, at ledere er overrepræsenteret i studiepopulationen, da den observerede
andel af ledere (dvs., personer, der har svaret, at de er ansat som leder) er 32 pct., hvilket er
højere end forventet. Det er en subjektiv vurdering, der ikke kan sammenlignes med
registerfordelingen i AH, og derfor et forhold, der skal medtænkes, når man konkluderer på
forskelle mellem offshore-populationen og benchmarket.

Konklusion
Sammenlignet med benchmarket har offshore-populationen generelt et statistisk signifikant mere
positivt (forstået som bedre) arbejdsmiljø og helbred ved: delkomponent 1 (psykisk eksponering
og stress) i det psykiske belastningsindeks, kollegial anerkendelse, samarbejde og kollegial støtte,
arbejdsulykker og sikkerhed, selvvurderet helbred, selvvurderet arbejdsrelateret sygdom og
sygefravær.
Omvendt har offshore-populationen et statistisk signifikant mere negativt (forstået som dårligere)
arbejdsmiljø og helbred sammenlignet med benchmarket ved: delkomponent 2 (mobning og
depression) i det psykiske belastningsindeks, delkomponent 4 (mere end lidt træt) i muskel-skelet
belastningsindekset, følelsesmæssige krav, indflydelse, retfærdighed, arbejdspladsens
rummelighed, mobning og jobtilfredshed.
Ved kvantitative krav, rolleklarhed, uoverskuelighed, konflikter mellem arbejde og privatliv, fysiske
krav og fysisk anstrengelse, smerter i kroppen, selvvurderet arbejdsevne samt prioritering af
arbejdsmiljøet og medarbejderinddragelse har offshore-populationen ved flere indikatorer end
benchmarket et mere positivt (forstået som bedre) arbejdsmiljø og helbred.
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Ved ledelseskvalitet, hudpåvirkning og hudproblemer, symptomer på depression samt træthed og
søvn har offshore-populationen ved flere indikatorer end benchmarket et mere negativt (forstået
som dårligere) arbejdsmiljø og helbred.
De statistisk signifikante forskelle mellem offshore-populationen og benchmarket skal imidlertid
tolkes med forsigtighed da benchmarket er en teoretisk størrelse med de usikkerheder og
potentielle fejlkilder, som ligger i det, hvorfor p-værdier og sikkerhedsintervaller ikke må
overfortolkes. Vurderinger af sikkerhedsintervaller og p-værdier bør derfor suppleres med en
vurdering af de absolutte forskelle mellem estimaterne (andele i pct. og gennemsnit).
Yderligere analyser viser, at sammenlignet med lederne har medarbejderne et statistisk signifikant
dårligere arbejdsmiljø og helbred ved flere af de målte faktorer, dog med få undtagelser ved fx
’Følelsesmæssige krav’ og ’Kvantitative krav’.
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1. INDLEDNING
Arbejdstilsynet fører tilsyn med sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde, der udføres
på danske offshore-anlæg til produktion af olie og gas fra undergrunden. Arbejdstilsynet ønsker at
blive klogere på, hvordan arbejdsmiljøet og helbredet er på disse anlæg, da viden herom er meget
sparsom. Derfor har det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) foretaget en
omfattende spørgeskemaundersøgelse, målrettet samtlige ansatte på anlæggene. Med
undersøgelsen ønsker Arbejdstilsynet et mere oplyst grundlag for, hvilke udvalgte
arbejdsmiljøforhold, der fremadrettet skal være fokus på.
Undersøgelsens design tager udgangspunkt i NFA’s nationale og repræsentative spørgeskemaundersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred’ (AH), som er gennemført blandt ca. 50.000 danske
lønmodtagere. En undersøgelse, som NFA siden 2012 har gennemført hvert andet år, dvs. seneste
undersøgelse var i 2016 (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016). I AHundersøgelserne bliver danskerne spurgt ind til blandt andet fysiske og psykiske belastninger,
relationer til kolleger og ledere, sikkerhedskulturen, trivsel og helbred. Med udgangspunkt i disse
spørgsmål er ”AH-offshore-spørgeskemaet” blevet udarbejdet på dansk til ansatte på danske olieog gasanlæg offshore.
De danske olie- og gasanlæg drives i dag af fire operatører, henholdsvis Wintershall, Hess, INEOS
(tidligere DONG Energy) samt Mærsk Olie og Gas. Ansatte fra tre af disse selskabers
fastbemandede anlæg (Hess, INEOS samt Mærsk Olie og Gas) har modtaget og besvaret
spørgeskemaet i perioden februar til og med april 2017. I alt har 640 personer udfyldt skemaet ud
af i alt ca. 2.100 personer. Herudover havde i alt 29 personer delvist besvaret spørgeskemaet. De
delvist besvarede spørgeskemaer indgår også i analyserne. Det samlede antal besvarede
spørgeskemaer med hele eller delvise besvarelser er således 669.
Spørgeskemametoden anvendes i sammenhænge, hvor det ikke er muligt at foretage objektive
målinger, og denne rapport fungerer derfor som et godt fundament for viden om arbejdsmiljøet
og helbredet på danske olie- og gasanlæg.
Resultaterne fra undersøgelsen præsenteres i denne rapport og sammenholdes med et
benchmark, udarbejdet ved hjælp af NFA’s nationale spørgeskemaundersøgelse fra 2016. Endelig
indbefatter denne rapport analyser, hvor medarbejdere og lederes besvarelser sammenlignes.

Formål
Formålet med AH-offshore-undersøgelsen er at tage temperaturen på arbejdsmiljøet og helbredet
blandt ansatte på danske offshore-anlæg til produktion af olie og gas fra undergrunden.
Derudover er formålet med undersøgelsen at sammenligne arbejdsmiljøet offshore med
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arbejdsmiljøet på land blandt en sammenlignelig population vha. et udviklet benchmark. Dette
benchmark er konstrueret på baggrund af data for en udvalgt population fra den nationale
Arbejdsmiljø og Helbredsundersøgelse (AH) fra 2016.
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2. MATERIALE OG METODE
Basispopulationen
De danske olie- og gasanlæg drives i dag af fire operatører, henholdsvis Wintershall, Hess, INEOS
(tidligere DONG Energy) samt Mærsk Olie og Gas. Studiepopulationen i denne undersøgelse er
ansatte fra tre af disse selskabers fastbemandede anlæg i dansk farvand (Hess, INEOS og Mærsk
Oil og Gas).
Indsamlingen af AH-offshore-spørgeskemabesvarelser forløb i 2017, perioden starten af februar til
og med april. Uanset hvor stor eller lille en del af spørgeskemaet, som deltagerne havde besvaret,
blev deres fulde eller delvise besvarelse medtaget i analyserne. Dvs., der er generelt flere
personer, som har svaret på de indledende spørgsmål i spørgeskemaet versus de sidste spørgsmål
i skemaet. I alt 640 personer gennemførte hele skemaet, og 29 personer havde delvise
besvarelser. Således er den samlede population med hele eller delvise besvarelser 669 ansatte ud
af i alt 2.096 ansatte fra de 12 deltagende offshore-anlæg, svarende til en svarprocent på 32 pct.
Svarprocenten ligner svarprocenten i en tidligere engelsk undersøgelse, som havde en svarprocent
på 33 pct. Den engelske undersøgelse så på sammenhængen mellem organisatoriske faktorer og
sikkerhedskultur på engelske offshore-anlæg til olie- og gasproduktion (Mearns, Flin, Gordon, &
Fleming, 2010)

Spørgeskemadata
Samtlige ansatte modtog et invitationsbrev ved ankomst til deres respektive anlæg efter
undersøgelsens start. NFA havde forinden fordelt invitationsbrevene mellem de tre operatører,
som var ansvarlige for at få distribueret brevene.
Invitationsbrevet havde et link til datafabrikken.dk og en unik login kode. Det var således kun
muligt at besvare spørgeskemaet i webudgave. Spørgeskemaet bestod af spørgsmål om en lang
række faktorer relateret til blandt andet fysiske- og psykiske belastninger i arbejdet, relationer til
kolleger og leder, sikkerhedskultur på anlægget, trivsel og helbred, indkvartering og arbejdstider.

Statistisk metode
Resultaterne præsenteres enten som andele (i pct.), der har været udsat for en given eksponering
eller et givent symptom, eller opgjort som et gennemsnit (beregningerne er korrigeret for
eksempelvis forskelle i køn eller alder).
Derudover er der foretaget statistiske analyser af usikkerheden omkring resultatet (opgjort som
andel eller gennemsnit). Det er disse beregninger, der henvises til, når forskellen mellem offshorepopulationen og benchmark resultater betegnes ’statistisk signifikant’. Et resultat, der ikke er
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statistisk signifikant, betyder, at man ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan sige, at der er en forskel
mellem offshore-populationen og benchmark resultaterne. Imidlertid kan en forskel mellem
offshore-populationen og benchmarket godt være statistisk signifikant på 5 pct. niveau (en pværdi, der er lavere end 0,05), uden at forskellen har en stor betydning. Jo mindre
testsandsynligheden er desto mere sikker. Benchmark beregningerne er som nævnt behæftet med
usikkerhed, som det ikke har været muligt at tage højde for i analyserne. Sikkerhedsintervallerne
omkring benchmark resultaterne skal derfor tolkes med forbehold.
Alle beregninger er blevet gennemført ved brug af det statistiske softwareprogram SAS, version
9.4.

Benchmark analyser
Gennemgående i denne rapports formidling af offshore-undersøgelsens resultater er, at offshoreresultaterne sammenholdes med et benchmark, der er konstrueret ved hjælp af besvarelser fra en
sammenlignelig gruppe i NFA’s nationale spørgeskemaundersøgelse fra 2016. Den udvalgte
benchmark population danner således baggrund for det, der fremadrettet kaldes ’benchmarket’.
Benchmark resultaterne er såkaldte prædiktioner, dvs. resultater, som man ville forvente at se i
offshore-undersøgelsen, da resultaterne stammer fra en sammenlignelig population af
lønmodtagere, der arbejder onshore i stedet for offshore. De forskellige jobgrupper, som er
repræsenteret i benchmarket, antages at vægte lige så meget i beregning af estimaterne som i
estimaterne for deltagerne fra offshore-populationen.
En detaljeret beskrivelse af, hvordan benchmarket er konstrueret, fremgår af vedlagte appendiks
2.
Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at benchmark resultaterne repræsenterer en
teoretisk størrelse. Det komplicerer både fortolkningen af sikkerhedsintervallerne omkring
benchmark estimaterne (opgjort som andel i pct. eller gennemsnit) samt den statistiske test (pværdier) for forskel mellem benchmark og offshore-population.

Sammenligning af medarbejdere og ledere
Med henblik på at undersøge, om offshore-undersøgelsens hovedresultater er behæftet med
systematiske fejl (bias) som følge af en sammenblanding af de to jobtyper (medarbejdere versus
ledere), indbefatter denne rapport afslutningsvis et kapitel med resultater for henholdsvis
medarbejdere og ledere. Samtlige variable er analyseret separat for henholdsvis medarbejdere og
ledere, mens personer, der ikke falder ind under en af disse grupper (’andet’), er ekskluderet i
disse analyser.

22

Læsevejledning
Rapporten består af en sammenfatning og 14 kapitler. Første kapitel er en introduktion til
rapporten, andet kapitel er en beskrivelse af de anvendte metoder, og tredje kapitel er en
beskrivelse af studiepopulationen vha. demografiske og arbejdsmæssige forhold. I
resultatkapitlerne 4-10 beskrives de valgte arbejdsmiljø- og helbredsindikatorer for henholdsvis
offshore-populationen og benchmarket. Kapitlerne fungerer som opslag, og hvert kapitel udgør en
emnegruppering af resultaterne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Belastningsmålene (kapitel 4)
Psykisk arbejdsmiljø (kapitel 5)
Vold, trusler, mobning og seksuel chikane (kapitel 6)
Fysisk arbejdsmiljø (kapitel 7)
Arbejdsulykker og sikkerhed (kapitel 8)
Helbred og arbejdsevne (kapitel 9)
Prioritering af arbejdsmiljøet (kapitel 10)
Arbejdstider, natarbejde og sygefravær (kapitel 11)

Hvert kapitel indledes med en kort redegørelse for centrale begreber og eksisterende viden. I
tabellerne præsenteres resultaterne som enten gennemsnit eller andel (i pct.) med tilhørende
sikkerhedsinterval. Resultaterne er opgjort for både offshore-populationen og benchmarket, og
resultater for test (typisk Chi2- eller t-test) af hypotesen om ingen forskel mellem de to grupper er
angivet.
Kapitel 12 viser resultater fra analyser, hvor medarbejdere og lederes besvarelser sammenlignes. I
kapitel 13 diskuteres og perspektiveres de fundne resultater, og i kapitel 14 findes rapportens
samlede konklusion.
Vedlagte appendiks
1. Appendiks 1 er en oversigt med samtlige spørgsmålsvariable og dertilhørende
operationaliseringer i undersøgelsen. Appendikset følger samme kapitelstruktur og
kronologi som i rapporten. Det anbefales at benytte appendiks 1 til at aflæse, hvordan
resultaterne skal fortolkes, fx et gennemsnit på en skala fra 1 til 5, hvor 1=”Aldrig” og
5=”Altid”. Et resultat på 3,5 skal således tolkes som en værdi mellem svarene
”Sommetider” og ”Ofte”.
2. Appendiks 2 er en detaljeret metodebeskrivelse af det beregnede benchmark.
3. Appendiks 3 viser svarfordelingerne i spørgsmålsvariablene, for hvilke det har været muligt
at vise i et histogram, både for offshore-populationen og benchmark. Derudover er der for
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spørgsmålsvariable, for hvilke det har været muligt, illustreret den gennemsnitlige værdi og
dertilhørende sikkerhedsinterval, både for offshore-populationen og benchmark. For
tolkning af værdiernes betydning henvises til appendiks 1.
4. Endelig viser appendiks 4 resultater fra analyser, hvor medarbejdere og ledere
sammenlignes. En fortolkning af resultaterne fremgår af kapitel 12.
Sådan læser du resultattabellerne
Rapportens resultattabeller for arbejdsmiljø- og helbredsindikatorer er opbygget som illustreret i
tabellerne herunder, hvor ’Selvvurderet helbred’ og en udvalgt variabel for ’Fysiske krav og fysisk
anstrengelse’ benyttes som eksempler. Førstnævnte er et eksempel på en variabel, hvor
resultaterne er opgjort som gennemsnit, og sidstnævnte er et eksempel på en variabel, hvor
resultaterne er opgjort som en andel i pct.
Tabel: Selvvurderet helbred
Offshore

Selvvurderet helbred

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

3,63

[3,63 – 3,58]

3,41

[3,38 – 3,44]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk
signifikant forskelligt.

Gennemgang af tabellen:
3,63 og 3,41: Tallet angiver, at den gennemsnitlige score for henholdsvis offshore-populationens
selvvurderet helbred og benchmarkets på en skala fra 1-5. En højere score indikerer et bedre
selvvurderet helbred (jf. tabel 7 i appendiks 1).
[3,63 – 3,58] og [3,38 – 3,44]: Intervallerne angiver den sikkerhedsmargin, hvor gennemsnittet
med 95 pct. sandsynlighed befinder sig i.
Benchmarkets sikkerhedsintervaller skal imidlertid tolkes med forbehold, da der i beregningerne
ikke er taget højde for en række usikkerheder, som benchmarkets konstruktion er forbundet med
(jf. beskrivelse af benchmark i appendiks 2). Benchmarkets beregninger baseret på flere unikke
observationer end offshore-populationens, hvorfor benchmarkets sikkerhedsintervaller er
smallere og sandsynligheden for statistisk signifikans er højere.
<0,0001*: Tallet afspejler en test (t-test) for, om gennemsnittet i de to grupper er ens.
Testresultatet viser, at sandsynligheden for, at de to gennemsnit er ens, er mindre end 0,01 %,
hvorfor de to gennemsnit siges at være ’statistisk signifikant forskellige’. Stjernesymbolet (*)
indsættes, når p-værdien er mindre end 5 % (0,05), som indikerer, at de to gennemsnit med 95 %
sandsynlighed er forskellige. Ovenstående forskel er så signifikant, at den fremhæves som en fire
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stjernet (****) signifikans. Alle testsandsynligheder på under 5 pct. er statistisk signifikante med
mindst én stjerne (*). Hvis under 1 pct. kan man kalde det to stjernet (**) signifikans, under 0,1
pct. tre stjernet (***) signifikans og som nævnt under 0,01 pct. fire stjernet (****) signifikans.
Tabel: Fysiske krav og fysisk anstrengelse
Offshore

Sidder ned mindst ¾ af tiden

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

21,12 %

[18,47 – 23,77]

25,25 %

[23,54 – 26,95]

0,0311*

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at andelen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig

Gennemgang af tabellen:
21,12 % og 25,25 %: Tallene angiver andelen i henholdsvis offshore-populationen og benchmarket,
som angiver, at de sidder ned mindst ¾ af deres arbejdstid, når de er offshore.
[18,47 – 23,77] og [23,54 – 26,95]: Intervallerne angiver den sikkerhedsmargin, hvor andelen med
95 pct. sandsynlighed befinder sig i.
Benchmarkets sikkerhedsintervaller skal imidlertid tolkes med forbehold, da der i beregningerne
ikke er taget højde for en række usikkerheder, som benchmarkets konstruktion er forbundet med
(jf. beskrivelse af benchmark i appendiks 2). Benchmarkets beregninger er baseret på flere unikke
observationer end offshore-populationens, hvorfor benchmarkets sikkerhedsintervaller er
smallere og sandsynligheden for statistisk signifikans er højere.
0,0311: Tallet afspejler en test (t-test) for, om fordelingen på de mulige svar (i dette tilfælde ja vs.
nej) i de to grupper er ens. Testresultatet viser, at p-værdien er lavere end 5 pct. (0,05), hvorfor
der lige netop er en statistisk signifikant forskel.
Operationalisering af variable
Spørgsmålsformuleringer, svarmuligheder samt operationalisering af variablene er vist i vedlagte
appendiks 1, ’Operationalisering af variable’. Variablene er i dette appendiks listet i samme
kronologi som rapportens præsentation af resultaterne. Der henvises løbende til dette appendiks i
rapporten.
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3. BESKRIVELSE AF STUDIEPOPULATIONEN
I dette kapitel præsenteres og beskrives offshore-deltagernes demografiske sammensætning og
ansættelsesforhold.

Køn og alder
I undersøgelsen blev deltagerne spurgt ind til deres køn og fødselsår. På baggrund heraf er tabel 1
konstrueret, der viser køns- og alderssammensætningen både i offshore og benchmark
populationen.
Resultaterne for køn og alder er opgjort som henholdsvis andel (i pct.) og gennemsnit (se
appendiks 1, tabel 1 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 1: Køn og alder i offshore-populationen og benchmark
Offshore
Andel i %

Benchmark
Gennemsnit

Andel i %

Gennemsnit

Køn
Kvinder

5,78 %

20,29 %

Mænd

94,22 %

79,71 %

100 %

100 %

34 år eller
derunder

7,51 %

24,31 %

35-44 år

21,75 %

22,75 %

45+54 år

43,19 %

30,86 %

55 år eller
derover

27,54 %

22,08 %

100 %

100 %

Total
Aldersfordeling

Total
Alder

48,58

44,06

Af de i alt 669 offshore-deltagere var 94 pct. mænd og 6 pct. kvinder. Deltagernes gennemsnitlige
alder var 49 år, og den yngste deltager var 21 år, mens den ældste deltager var 71 år.
Offshore-populationen har en mindre andel af kvinder (6 pct. versus 20 pct.) og en højere
gennemsnitlig alder (49 år versus 44 år) sammenlignet med benchmarket. I offshore-populationen
er der færre unge (34 år eller derunder) og flere ældre (45 år eller derover) sammenlignet med
benchmark.
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Ansættelsesforhold
I undersøgelsen har deltagerne svaret på, hvad de var ansat som, hvem de var ansat af, og om de
er fast eller periodevis tilknyttet til offshore-arbejdet. Derudover har de svaret på, hvor længe de
har været beskæftiget offshore (anciennitet). På baggrund af disse oplysninger er tabel 2
konstrueret, der viser resultater for de tre variable.
Resultaterne for ansættelsesforhold er opgjort som henholdsvis andel (i pct.) og gennemsnit (se
appendiks 1, tabel 1 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 2: Ansættelsesforhold i offshore-populationen
Andel i %

Gennemsnit

Ansat som …
Leder (platformschef, driftsleder, formand mv.)

32,29 %

Medarbejder

64,28 %

Andet

3,44 %
Total

100 %

Ansat af …
En operatør på fast anlæg

59,19 %

En ejer af mobilt anlæg

4,48 %

En entreprenør på fast anlæg

27,80 %

En entreprenør på mobilt anlæg

4,48 %

Andet

4,04 %
Total

100 %

Ansættelsesbetingelser
Fast offshore-arbejde

91,33 %

Periodevis offshore-arbejde

5,98 %

Andet

2,69 %
Total

100 %

Anciennitet

12,77 år

I offshore-populationen har 32 pct. svaret, at han eller hun er ansat som leder. 64 pct. svarer, at
de er ansat som medarbejder, og 3 pct. svarer, at de er ansat som andet end leder eller
medarbejder. 59 pct. er ansat af en operatør på fast anlæg. 28 pct. af offshore-populationen har
en arbejdsgiver, der er entreprenør på fast anlæg. Resten fordeler sig ligeligt mellem ansættelser
af en ejer af mobilt anlæg (4 pct.), en entreprenør på mobilt anlæg (4 pct.) eller andet (4 pct.).
91 pct. af deltagerne har fast arbejde offshore, mens 6 pct. og 3 pct. af deltagerne har henholdsvis
periodevis offshore-arbejde eller andet.
Deltagernes gennemsnitlige anciennitet i offshore-branchen er 13 år.
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4. BELASTNINGSMÅL
På foranledning af den politiske aftale ’En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020’
udviklede NFA i samarbejde med Arbejdstilsynet i 2013 to belastningsindekser; indeks for psykisk
arbejdsmiljø og indeks for muskelskelet (Arbejdstilsynet & NFA, 2013; Beskæftigelsesministeriet,
2011). Begge indeks måles ved hjælp af spørgsmål fra AH.
Konstruktionen af de to indeks tager udgangspunkt i den eksisterende videnskabelige litteratur om
psykisk og fysisk arbejdsmiljø og afspejler centrale og validerede mål for eksponering, der er
anvendt i adskillige undersøgelser. I samarbejde med Arbejdstilsynet er spørgsmålene til de to
indeks udvalgt af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De to indeks er tilmed
konstrueret sådan, at en person både skal være eksponeret og have symptomer for at være
kategoriseret som belastet.
I dette kapitel præsenteres resultaterne, opgjort som andel (i pct.) af de ansatte, som ifølge de to
indeks og delkomponenter er henholdsvis psykisk og muskel-skelet belastet. AH-offshoreresultaterne for belastningsmålene sammenholdes med benchmarket.

Indeks for psykisk belastning
Det psykiske indeks rummer tre delkomponenter, som hver udgør en kombination af
eksponeringer og symptomer. En person er således belastet, hvis vedkommende har minimum én
af følgende tre kombinationer:
1. Er udsat for en relativt høj grad af psykosociale påvirkninger (fx følelsesmæssige krav og
tidspres) og samtidig oplever en relativt høj grad af stress.
2. Er udsat for vold og/eller trusler om vold og samtidig har en relativt høj grad af symptomer
på depression.
3. Er udsat for mobning og samtidig har en relativt høj grad af symptomer på depression.
I og med at belastningsindekset bygger på selvrapportering vha. spørgeskemainformation, kan
indekset ikke opgøre hvor mange, der i klinisk forstand er overbelastet. En nærmere definition af
belastningsindekset er beskrevet i notatet ’Målemetode til vurdering af reduktion af muskelskelet-overbelastede og psykisk overbelastede i 2020-arbejdsmiljøstrategien’ (Arbejdstilsynet &
NFA, 2013).
Figur 1 er en grafisk illustration af belastningsindekset for psykisk arbejdsmiljø, hvor
arbejdsmiljøeksponeringerne er angivet med blå cirkler, symptomer er angivet med røde cirkler,
og den grå skravering repræsenterer lønmodtagerne, som falder inden for belastningsindekset for
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psykisk arbejdsmiljø. Der henvises til tabel 2 i appendiks 1 for yderligere forklaring af
delkomponenternes operationalisering.

•

Delkomponent 1: En høj grad af
psykosociale eksponeringer målt ved 11
spørgsmål og samtidig symptomer på
stress målt ved 3 spørgsmål,

eller
•

Delkomponent 2: Været udsat for
mobning og samtidig have depressive
symptomer målt ved 12 spørgsmål,

eller
•

Delkomponent 3: Været udsat for vold
og/eller trusler om vold og samtidig
have depressive symptomer målt ved 12
spørgsmål.

Figur 1: Figuren illustrerer belastningsindekset for psykisk arbejdsmiljø, hvor de blå cirkler udgør
eksponeringer, de røde er symptomer og grå, skraverede områder er de lønmodtagere, som falder
inden for belastningsindekset.
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Tabel 3: Det psykiske belastningsindeks og de psykiske delkomponenter
Offshore

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

Det psykiske belastningsindeks

12,25 %

[10,12 – 14,38]

14,06 %

[12,85 – 15,27]

0,2229

Delkomponent 1:
Psykisk eksponering og
symptomer på stress

6,18 %

[4,62 – 7,74]

10,72 %

[9,64 – 11,81]

<0,0001*

Delkomponent 2:
Mobning og symptomer på
depression

8,54 %

[6,72 – 10,36]

5,72 %

[4,91 – 6,54]

0,0197*

Delkomponent 3:
Vold/trusler om vold og
symptomer på depression

1,08 %

[0,41 – 1,76]

1,04 %

[0,71 – 1,38]

0,9321

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

Tabel 3 viser, at der ikke er forskel mellem offshore-populationen og benchmarket, når det
psykiske belastningsindeks og delkomponent 3 betragtes. Derimod er der sammenlignet med
benchmarket statistisk signifikant færre i offshore-populationen, der er belastet ifølge
delkomponent 1, og flere, der er belastet ifølge delkomponent 2.

Indeks for muskel-skelet belastning
Indekset for muskel-skeletbesvær rummer i alt fire delkomponenter, som alle skal være til stede
for, at en person er kategoriseret som fysisk belastet ud fra muskel-skelet indekset. Personer er
således belastet i det fysiske arbejdsmiljø, hvis de har følgende kombination af fysiske
eksponeringer og symptomer:
Eksponeringer
1.
Fysisk hårdt arbejde
2.
Udsættelse for mindst én uhensigtsmæssig ergonomisk belastning i arbejdsmiljøet
Symptomer
3.
Begrænsning i arbejdet på grund af smerter inden for de seneste tre måneder
4.
Træthed efter en typisk arbejdsdag.
En nærmere definition af belastningsindekset er beskrevet i notatet ’Målemetode til vurdering af
reduktion af muskel-skelet-overbelastede og psykisk overbelastede i 2020arbejdsmiljøstrategien’(Arbejdstilsynet & NFA, 2013).
Figur 2 er en grafisk illustration af belastningsindekset for muskel-skeletbesvær, hvor
arbejdsmiljøeksponeringerne er angivet med blå cirkler, symptomer er angivet med røde cirkler,
og den grå skravering repræsenterer lønmodtagerne, som falder inden for belastningsindekset for
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muskel-skeletbesvær. Der henvises til tabel 2 i appendiks 1 for yderligere forklaring af
delkomponenternes operationalisering.

•

Delkomponent 1: Oplever arbejdet som
fysisk hårdt dvs. scorer mindst 6 på en
skala fra 0-10 på spørgsmålet.

•

Delkomponent 2: Er udsat for mindst én
fysisk eksponering i arbejdet, målt ud fra
8 spørgsmål, svarende til 8 forskellige
eksponeringer.

•

Delkomponent 3: Har været begrænset i
arbejdet på grund af smerter inden for
de sidste tre måneder.

•

Delkomponent 4: Er ’Noget træt’,
’Meget træt’ eller ’Helt udmattet’ efter
en typisk arbejdsdag.

Og

Og

Og

Figur 2: Figuren illustrerer belastningsindekset for muskel-skeletbesvær, hvor de blå cirkler udgør
eksponeringer, de røde er symptomer, og grå, skraverede områder er de lønmodtagere, som
falder inden for belastningsindekset.
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Tabel 4: Muskel-skelet belastningsindekset og de fysiske delkomponenter
Offshore

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

Muskel-skelet
belastningsindekset

15,71 %

[13,34 – 18,07]

16,08 %

[14,88 – 17,29]

0,8163

Delkomponent 1:
Fysisk hårdt arbejde

41,61 %

[38,41 – 44,82]

43,18 %

[41,49 – 44,88]

0,4757

Delkomponent 2:
Mindst én fysisk eksponering

65,22 %

[65,22 – 68,31]

68,85 %

[67,07 – 70,63]

0,0938

Delkomponent 3:
Begrænset i arbejdet pga.
smerter

30,53 %

[27,53 – 33,53]

30,29 %

[28,72 – 31,86]

0,9065

Delkomponent 4:
Mere end lidt træt efter en
typisk arbejdsdag

80,87 %

[78,31 – 83,43]

64,37 %

[62,68 – 66,05]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

Tabel 4 viser, at der ikke er forskel mellem offshore-resultaterne og benchmarket, når muskelskelet belastningsindekset og delkomponent 1, 2 og 3 betragtes. Derimod er der sammenlignet
med benchmarket statistisk signifikant flere i offshore-populationen, der er belastet ifølge
delkomponent 4, ’Træt efter arbejde’. Dette kan hænge sammen med, at flere af offshoredeltagerne har natarbejde (47 pct. versus 8 pct.). Offshore-deltagerne har tilmed lange
arbejdstider, i gennemsnit 89 timer om ugen.
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5. Psykisk arbejdsmiljø
Hvad er psykisk arbejdsmiljø?
Psykisk arbejdsmiljø omfatter mange faktorer, som kan påvirke arbejdsmiljøet både positivt og
negativt.
Psykisk arbejdsmiljø handler fx om forholdet til chefen, kolleger, kunder, klienter eller andre,
som man skal samarbejde med. Det kan også være forhold omkring arbejdets organisering, fx
balancen mellem ressourcer og krav, mellem indsats og belønning, og om der er retfærdighed i
fordeling af opgaver.
Det er efterhånden veldokumenteret, at ansatte på arbejdspladser med et godt psykisk
arbejdsmiljø har lavere risiko for stress, depression og sygefravær. Et godt psykisk arbejdsmiljø
øger ligeledes trivslen i arbejdet og bidrager til en mere effektiv opgaveudførsel.

Følelsesmæssige krav
Følelsesmæssige krav i arbejdet afspejler de arbejdsforhold, hvor medarbejderne qua deres
arbejde bliver følelsesmæssigt påvirket. Følelsesmæssige krav forekommer som oftest i jobs, hvor
der arbejdes med mennesker. Kravene formodes at være særligt høje, hvis der arbejdes med
mennesker, som har store problemer, der er vanskelige at løse.
Forskning ved NFA har vist, at høje følelsesmæssige krav kan have negative sundhedsmæssige
konsekvenser. I en undersøgelse, hvor der indgik talrige arbejdsmiljøfaktorer, var følelsesmæssige
krav en af de få faktorer, som var stærkt relateret til risikoen for langtidssygefravær (Rugulies,
Aust, & Pejtersen, 2010). I en anden undersøgelse var høje følelsesmæssige krav relateret til en
forhøjet risiko for at få behandling med antidepressiv medicin (Madsen et al., 2014).
Resultaterne for følelsesmæssige krav er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 3 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
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Tabel 5: Følelsesmæssige krav
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Kontakt til personer i
vanskelige situationer

2,85

[2,79 – 2,91]

2,60

[2,56 – 2,64]

<0,0001*

Følelsesmæssigt berørt

2,80

[2,74 – 2,86]

2,50

[2,47 – 2,53]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 5 viser en forskel i graden af følelsesmæssige krav mellem offshore-populationen og
benchmarket. Offshore-populationen har et statistisk signifikant højere niveau sammenlignet med
benchmarket ved begge mål for følelsesmæssige krav.
Offshore-populationen har i begge mål for følelsesmæssige krav et gennemsnit tæt på 3, svarende
til svarkategorien ’Sommetider’.

Indflydelse
Indflydelse i arbejdet vedrører den enkelte medarbejders arbejdssituation.
Forskning har vist, at lav grad af indflydelse er en risikofaktor for at blive langtidssygemeldt og
førtidspensioneret (Clausen, Burr, & Borg, 2014; Friis, Ekholm, & Hundrup, 2008; Knardahl et al.,
2017). Forskning viser tilmed, at en lav grad af indflydelse øger risikoen for hjertekarsygdom
(Theorell et al., 2016).
De udvalgte spørgsmål i denne undersøgelse muliggør en måling af deltagernes ”direkte”
indflydelse på arbejdet. Det er således ikke muligt at sige noget om deltagernes indflydelse
gennem fx samarbejdsudvalg eller lignende.
Resultaterne for indflydelse er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 3 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
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Tabel 6: Indflydelse
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Hvordan opgaver løses

4,23

[4,18 - 4,27]

4,33

[4,30 – 4,36]

0,0016*

Hvornår opgaver løses

3,79

[3,74 - 3,85]

3,89

[3,86 – 3,93]

0,0073*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 6 viser en forskel i graden af indflydelse mellem offshore-populationen og benchmarket.
Offshore-populationen har et statistisk signifikant lavere niveau sammenlignet med benchmarket
ved begge indflydelsesmål.
Offshore-populationen har i begge mål for indflydelse et gennemsnit tæt på 4, svarende til
svarkategorien ’Ofte’.

Kollegial anerkendelse
Kollegial anerkendelse drejer sig i denne undersøgelse om, hvorvidt deltagerne opfatter, at de og
deres kolleger anerkender hinanden. Anerkendelse fra kolleger er et centralt aspekt af
anerkendelse på arbejdspladsen som helhed, foruden ankerkendelse fra ledelsen og/eller fra
brugere og borgere.
Anerkendelse på arbejdspladsen kan forstås som en ressource, der spiller en afgørende rolle for
medarbejderens arbejde og trivsel. En tidligere undersøgelse har vist, at lav anerkendelse fra
ledelsen (anerkendelse fra kolleger er ikke undersøgt) kan medføre tidligere tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet (S. V. Thorsen, Jensen, & Bjorner, 2016).
Resultaterne for kollegial anerkendelse er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 3 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 7: Kollegial anerkendelse
Offshore

Kollegial anerkendelse

Gns.

95 % CI

4,21

[4,17 – 4,25]

Benchmark
Gns.
3,97

95 % CI
[3,74 – 4,00]

P-værdi
<0,0001*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.
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Tabel 7 viser en forskel i graden af kollegial anerkendelse mellem offshore-populationen og
benchmarket. Offshore-populationen har et statistisk signifikant højere niveau sammenlignet med
benchmarket.
Offshore-populationen har i målet for kollegial anerkendelse et gennemsnit tæt på 4, svarende til
svarkategorien ’Ofte’.

Kvantitative krav
Kvantitative krav i arbejdet omfatter faktorer som arbejdsmængde, -tidsfrister, -tempo og
overarbejde. Der skelnes således mellem forskellige typer krav, som medarbejderne kan opleve i
deres arbejde.
Resultater fra videnskabelige undersøgelser viser, at disse kvantitative krav på arbejdspladsen
spiller en afgørende rolle for medarbejdernes helbred, hvis medarbejderne samtidig har lav
kontrol i deres arbejde (Fransson et al., 2015; Kivimäki et al., 2012; S. T. Nyberg et al., 2014).
Høje krav i arbejdet kan være forbundet med en risiko for at udvikle problemer med helbredet,
hvis medarbejderne ikke har tilstrækkelige arbejdsmiljømæssige og personlige ressourcer til at
leve op til kravene.
Resultaterne for kvantitative krav er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 3 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 8: Kvantitative krav
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Ikke nok tid

2,14

[2,09 – 2,20]

2,56

[2,53 – 2,59]

<0,0001*

Højt tempo

3,39

[3,34 – 3,44]

3,73

[3,71 – 3,76]

<0,0001*

Svære tidsfrister

2,80

[2,75 – 2,86]

3,16

[3,13 – 3,19]

<0,0001*

Uventede opgaver

3,09

[3,04 – 3,15]

3,21

[3,18 – 3,24]

0,0013*

Til rådighed uden for normal
arbejdstid

3,70

[3,62 – 3,79]

3,07

[3,02 – 3,11]

<0,0001*

Overarbejde

3,00

[2,94 – 3,05]

2,97

[2,94 – 3,00]

0,4734

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.
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Tabel 8 viser en forskel i graden af kvantitative krav mellem offshore-populationen og
benchmarket, med hensyn til samtlige mål på nær ’overarbejde’. Offshore-populationen har et
statistisk signifikant lavere niveau sammenlignet med benchmarket ved: ’Ikke tid nok’, ’Højt
tempo’, ’Svære tidsfrister’ og ’Uventede opgaver’. Derimod ligger offshore-populationen statistisk
signifikant højere sammenlignet med benchmarket ved: ’Til rådighed uden for normal arbejdstid’.
Offshore-populationen har i de forskellige mål for kvantitative krav et gennemsnit tæt på
henholdsvis 2, 3 eller 4 svarende til svarkategorierne ’Sjældent’ (2), ’Sommetider’ (3) og ’Ofte’ (4).

Retfærdighed
Retfærdighed vedrører medarbejdernes opfattelse af kvaliteten af arbejdspladsens sociale
relationer. To centrale aspekter af retfærdighed på arbejdspladsen er; at medarbejderne oplever,
at de bliver inddraget i beslutninger, og at alle bliver behandlet på en retfærdig måde.
Retfærdighed kan forstås som en ressource, der spiller en afgørende rolle for medarbejdernes
trivsel i arbejdet.
Der er flere studier, som finder en sammenhæng mellem lav grad af retfærdighed (dvs.
uretfærdighed) og helbredsproblemer, fx øget risiko for mentale helbredsproblemer (Grynderup
et al., 2013; Kivimaki, Vahtera, Elovainio, Virtanen, & Siegrist, 2007; Ndjaboue, Brisson, & Vezina,
2012).
Resultaterne for retfærdighed er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 3 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 9: Retfærdighed
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Høre om beslutninger

2,93

[2,87 – 2,99]

3,16

[3,13 – 3,20]

<0,0001*

Behandles retfærdigt

3,41

[3,35 – 3,47]

3,62

[3,58 – 3,65]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 9 viser en forskel i graden af retfærdighed mellem offshore-populationen og benchmarket.
Offshore-populationen har et statistisk signifikant lavere niveau i begge retfærdighedsmål
sammenlignet med benchmarket.
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Offshore-populationen har i begge mål for retfærdighed et gennemsnit tæt på 3, svarende til
svarkategorien ’Sommetider’.

Rolleklarhed
Rolleklarhed vedrører medarbejdernes forståelse af deres rolle i arbejdet, dvs. arbejdsopgavernes
indhold og de forventninger, der knytter sig til arbejdets udførelse.
To centrale aspekter af rolleklarhed skal fremhæves. For det første, at medarbejderne har fået
tilstrækkelig information, vejledning og instruktion til at kunne varetage deres arbejdsopgaver. For
det andet, at medarbejderne oplever ensarterede krav og forventninger fra fx kolleger, kunder og
klienter. Når disse centrale aspekter er opfyldt, har den enkelte medarbejder en klart defineret
forståelse af deres rolle i arbejdet.
Medarbejdere har lettere ved at forholde sig til omgivelsernes forventninger til udførelsen af
deres arbejde, når de selv har en høj grad af rolleklarhed. Ligeledes har en høj grad af rolleklarhed
betydning for medarbejdernes trivsel.
Lav rolleklarhed (dvs. rollekonflikter), målt som oplevelsen af modsatrettede forventninger til
opgaveløsning, øger desuden risikoen for langvarigt sygefravær (Lund et al., 2005; Rugulies et al.,
2010). Forskning peger tilmed på, at lav grad af rolleklarhed kan øge risikoen for depression
(Schmidt, Roesler, Kusserow, & Rau, 2014).
Resultaterne for rolleklarhed er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 3 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 10: Rolleklarhed
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Nok information

3,84

[3,79 – 3,88]

3,79

[3,76 – 3,81]

0,1379

Nok vejledning og instruktion

3,76

[3,71 – 3,82]

3,67

[3,64 – 3,70]

0,0157*

Klare arbejdsopgaver

4,34

[4,29 – 4,38]

4,25

[4,22 – 4,28]

0,0079*

Ej modsatrettede krav

3,14

[3,08 – 3,20]

3,27

[3,23 – 3,30]

0,0022*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 10 viser en forskel i graden af rolleklarhed mellem offshore-populationen og benchmarket
med hensyn til samtlige mål på nær ’Nok information’. Offshore-populationen har et statistisk
signifikant højere niveau sammenlignet med benchmarket ved følgende variable: ’Nok vejledning
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og instruktion’ og ’Klare arbejdsopgaver’. Derimod har offshore-populationen et statistisk
signifikant lavere niveau ved: ’Ej modsatrettede krav’.
Offshore-populationen har i de forskellige mål for rolleklarhed et gennemsnit tæt på 3 eller 4
svarende til svarkategorierne ’Sommetider’ (3) og ’Ofte’ (4).

Arbejdspladsens rummelighed
Arbejdspladsens rummelighed omfatter i denne undersøgelse, hvor ofte der tages hensyn til
medarbejdere med færre kræfter, som skyldes fx alder eller sygdom. Arbejdspladsens
rummelighed afhænger af opbakning fra både ledelse og kolleger.
Resultaterne for arbejdspladsens rummelighed er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 3
for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 11: Arbejdspladsens rummelighed
Offshore
Hensyntagen til
medarbejdere med færre
kræfter

Gns.

95 % CI

3,62

[3,56 – 3,69]

Benchmark
Gns.
3,75

95 % CI
[3,72 – 3,79]

P-værdi
0,0043*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 11 viser en forskel i graden af arbejdspladsens rummelighed mellem offshore-populationen
og benchmarket. Offshore-populationen har et statistisk signifikant lavere niveau sammenlignet
med benchmarket.
Offshore-populationen har i målet for arbejdspladsens rummelighed et gennemsnit mellem 3 og 4
svarende til svarkategorierne ’Sommetider’ (3) og ’Ofte’ (4).

Samarbejde og kollegial støtte
Samarbejde og kollegial støtte afspejler to centrale aspekter af de sociale relationer på
arbejdspladsen. For det første om kollegaer samarbejder, når der opstår problemer, der kræver
løsninger, og for det andet om kollegaer hjælper hinanden indbyrdes for at opnå det bedste
resultat.
Resultaterne for samarbejde og kollegial støtte er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 3
for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
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Tabel 12: Samarbejde og kollegial støtte
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Kollegialt samarbejde

4,46

[4,42 – 4,50]

4,18

[4,15 – 4,21]

<0,0001*

Kollegial hjælp

4,37

[4,33 – 4,42]

4,17

[4,14 – 4,20]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 12 viser en forskel i graden af samarbejde og kollegial støtte mellem offshore-populationen
og benchmarket. Offshore-populationen har et statistisk signifikant højere niveau i begge mål
sammenlignet med benchmarket.
Offshore har i begge mål for samarbejde og kollegial støtte et gennemsnit mellem 4 og 5 svarende
til svarkategorierne ’Ofte’ (4) og ’Altid’ (5).

’Føle sig stresset’
Følelsen af stress kan måles på flere forskellige måder og inden for spørgeskemaforskning skelner
man typisk mellem to forskellige måder at afdække stress på. Den første spørger direkte ind til
personens symptomer eller reaktioner, som ofte, men ikke altid, er kendetegn på stress. Den
anden metode anvender selve ordet ’stress’ i spørgsmålet, hvorfor personens svar afhænger af,
hvad vedkommende forstår ved ’stress’ begrebet. De fleste tillægger imidlertid stress en negativ
betydning, dvs., noget der skal undgås.
Stress betragtes officielt ikke som en sygdom og der eksisterer derfor ikke klare kriterier for,
hvornår man er stresset, hvilke kernesymptomerne der gælder for stress, hvor alvorlige
symptomerne skal være, eller i hvor lang tid de skal have varet, før der er tale om stress. Flere har
dog forsøgt at koble en række symptomer til stresstilstanden, og disse symptomer opdeles ofte i
tre typer: fysiske symptomer, psykiske symptomer og adfærdsmæssige symptomer (Andersen &
Brinkmann, 2013).
NFA’s opgørelser har vist, at oplevelsen af at føle sig stresset er mere udbredt blandt kvinder end
mænd og blandt personer med høj socioøkonomisk status (Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø (NFA), 2012).
Resultaterne for ’Føle sig stresset’ er opgjort som henholdsvis gennemsnit og andel (i pct.) (se
appendiks 1, tabel 3 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
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Tabel 13: ’Føle sig stresset’
Offshore

Stress de seneste 2 uger

Gns.

95 % CI

1,14

[1,08 – 1,20]

Benchmark
Gns.
1,22

95 % CI
[1,18 – 1,25]

P-værdi
0,0661

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 13 viser ingen statistisk signifikant forskel i graden af at ’føle sig stresset’ mellem offshorepopulationen og benchmarket.
Offshore-populationen har i målet for ’stress de seneste 2 uger’ et gennemsnit tæt på 1 svarende
til svarkategorien ’Sjældent’.
Tabel 14: ’Føle sig stresset’ – vigtigste kilde til stress
Offshore
Andel (%)

95 % CI

Benchmark
Andel (%)

95 % CI

Vigtigste kilde til stress (blandt personer med stress)

<0,0001*

A: Arbejde

53,10 %

[49,29 – 56,92]

40,23 %

[38,21 – 42,49]

B: Privatliv

8,99 %

[6,81 – 11,18]

10,23 %

[8,97 – 11,49]

C: Både arbejde og
privatliv

37,90 %

[34,20 – 41,61]

49,54 %

[47,47 – 51,62]

Total

100 %

P-værdi

100 %

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI)..
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk
signifikant forskellig.

Tabel 14 viser en forskel i, hvad der er den vigtigste kilde til stress når offshore-populationen og
benchmarket sammenlignes. Sammenlignet med benchmarket er der en større andel i offshorepopulationen, der svarer, at arbejdet er den vigtigste kilde til deres følelse af stress. En lige stor
andel af offshore-populationen og benchmarket svarer, at den vigtigste kilde til stress er
privatlivet. Sammenlignet med benchmarket er der en mindre andel i offshore-populationen, som
svarer, at både arbejdet og privatlivet er den vigtigste kilde til deres følelse af stress.
Blandt personer i offshore-populationen med følelsen af stress svarer 53 pct., at arbejdet er den
vigtigste kilde, 9 pct. at det er privatlivet, og 38 pct. at det er begge dele.
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Uoverskuelighed
Overblik og kontrol giver følelsen af, at man er i stand til at håndtere vanskeligheder på arbejdet
og i privatlivet. Man føler, at livet er forudsigeligt og til at kontrollere.
Uoverskuelighed måles ved spørgsmål om, hvor ofte man inden for den seneste måned har; følt,
at man var ude af stand til at styre vigtige ting i ens liv, følt at vanskelighederne hobede sig sådan
op, at man ikke kunne klare dem, følt sig sikker på egne evner til at klare vanskeligheder på
arbejdet eller følt, at tingene på arbejdet udviklede sig, som man ønskede det. Spørgsmålene er
samlet til en let modificeret, men international anvendt og valideret score (0-4), der måler oplevet
stress eller uoverskuelighed.
Resultaterne for uoverskuelighed er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 3 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 15: Uoverskuelighed
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Ude af stand til at styre
vigtige ting

2,19

[2,13 - 2,26]

2,11

[2,08 – 2,15]

0,0666

Vanskelighederne hober sig
op

1,88

[1,83 – 1,94]

1,93

[1,90 – 1,97]

0,1687

Ej sikker på egne evner

2,09

[2,03 – 2,16]

2,33

[2,30 – 2,37]

<0,0001*

2,58

[2,53 – 2,63]

2,59

[2,56 – 2,62]

0,8462

1,19

[1,15 – 1,23]

1,24

[1,22 – 1,27]

0,0589

Tingene udvikler sig ikke som
ønsket
Samlet score for
uoverskuelighed (0-4)

Gns.

95 % CI

P-værdi

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 15 viser at der er forskel i graden af uoverskuelighed mellem offshore-populationen og
benchmarket ved: ’Ej sikker på egne evner’, hvor offshore-populationen har et statistisk signifikant
lavere niveau. I de resterende mål for uoverskuelighed er der ingen forskel mellem de to grupper.
Offshore-populationen har i målene for uoverskuelighed på nær den samlede score et gennemsnit
tæt på 2 eller 3 svarende til svarkategorierne ’Sjældent’ (2) og ’Sommetider’ (3). Offshorepopulationen har i den samlede score for uoverskuelighed et gennemsnit tæt på 1 på en skala fra
0 til 4, hvilket ifølge scorens skala, der adskiller sig fra de andre variables, der går fra 1 til 5, og
derfor svarer til svarkategorien ’Sjældent’. Bemærk, at det i dette tilfælde er positivt at have en lav
værdi pga. det der spørges ind til.
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Konflikter mellem arbejde og privatliv
Konflikt mellem arbejdet og privatlivet dækker over det aspekt, hvor arbejdet giver anledning til
konflikter i privatlivet.
Der kan være flere årsager til disse konflikter. Fx at arbejdet tager så meget af ens energi, at det
går ud over privatlivet, eller at det er nødvendigt at arbejde, når man gerne vil tilbringe tid
sammen med familie eller venner. Særligt lange arbejdsdage og store arbejdsmængder kan give en
oplevelse af konflikter mellem arbejde og privatliv.
Forskning peger på, at der er en sammenhæng mellem konflikter mellem arbejde og privatliv og
øget risiko for følelsesmæssig udmattelse og forringet selvvurderet helbred (Leineweber, Baltzer,
Magnusson Hanson, & Westerlund, 2013).
Resultaterne for konflikter mellem arbejde og privatliv er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1,
tabel 3 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 16: Konflikter mellem arbejde og privatliv
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Arbejde tager energi fra
privatliv

Gns.

95 % CI

P-værdi

2,63

[2,57 – 2,70]

2,73

[2,70 – 2,77]

0,0334*

Arbejde tager tid fra
privatliv

2,50

[2,44 – 2,57]

2,47

[2,43 – 2,50]

0,4208

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 16 viser en forskel mellem offshore-populationen og benchmarket ved: ’Arbejde tager
energi fra privatliv’. Offshore-populationen har et statistisk signifikant lavere niveau sammenlignet
med benchmarket. Der er ingen forskel mellem offshore-populationen og benchmarket ved:
’Arbejde tager tid fra privatliv’.
Offshore-populationen har i begge mål for konflikter mellem arbejde og privatliv et gennemsnit
mellem 2 og 3 svarende til svarkategorierne ’Sjældent’ (2) og ’Sommetider’ (3).

Ledelseskvalitet
Ledelseskvalitet handler om den rolle, den nærmeste leder påtager sig overfor sine medarbejdere.
Et grundlæggende element i ledelseskvalitet er, at lederen understøtter sine medarbejdere i deres
udførelse af arbejdet.
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Der er flere centrale elementer i god ledelseskvalitet, blandt andet graden af involvering, feedback
(ris og ros til medarbejderne), anerkendelse og påskønnelse, hjælp og støtte, formidling af
virksomhedens mål samt tillid i relationerne med medarbejderne.
Ledelseskvalitet har betydning for medarbejdernes trivsel i arbejdet, og undersøgelser peger på, at
der er en sammenhæng mellem ledelseskvalitet og helbredsudfald som stress, sygefravær og
hjertesygdom (A. Nyberg et al., 2009; Westerlund et al., 2010). Andre studier finder imidlertid ikke
en sammenhæng mellem ledelseskvalitet og helbred (Madsen et al., 2014; Rugulies et al., 2010).
Resultaterne for ledelseskvalitet er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 3 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 17: Ledelseskvalitet
Offshore
Medarbejdernes involvering i
tilrettelæggelse af eget
arbejde
Nødvendig ris og ros fra
nærmeste leder
Anerkendelse og påskønnelse
fra ledelsen
Hjælp og støtte fra nærmeste
leder
Virksomhedens mål forklaret
ift. ansvar
Tilstrækkelige beføjelser ift.
ansvar
Lederens engagement i
medarbejdernes faglige
udvikling
Tillid til udmeldinger fra
ledelsen
Samlet gennemsnit for
ledelseskvalitet

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

3,22

[3,15 – 3,29]

3,19

[3,14 – 3,23]

0,4765

3,20

[3,14 – 3,26]

3,11

[3,08 – 3,15]

0,0527

3,05

[2,99 – 3,11]

3,19

[3,15 – 3,23]

0,0019*

3,61

[3,55 – 3,67]

3,46

[3,43 – 3,50]

0,0006*

3,36

[3,29 – 3,42]

3,25

[3,21 – 3,29]

0,0215*

3,69

[3,63 – 3,75]

3,85

[3,82 – 3,88]

0,0001*

2,93

[2,86 – 3,01]

3,03

[2,99 – 3,07]

0,0599

3,12

[3,05 – 3,19]

3,53

[3,50 – 3,57]

<0,0001*

3,27

[3,23 - 3,32]

3,33

[3,30 – 3,36]

0,0808

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 17 viser en forskel i graden af ledelseskvalitet mellem offshore-populationen og
benchmarket med undtagelse af ’Medarbejdernes involvering i tilrettelæggelse af eget arbejde’,
’Nødvendig ris og ros fra nærmeste leder’, ’Lederens engagement i medarbejdernes faglige
udvikling’ og ’Samlet gennemsnit for ledelseskvalitet’. Offshore-populationen har et statistisk
signifikant højere niveau sammenlignet med benchmarket ved følgende variable, ’Hjælp og støtte
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fra nærmeste leder’ og ’Virksomhedens mål forklaret ift. ansvar’. Offshore-populationen ligger
omvendt lavere end benchmarket ved: ’Anerkendelse og påskønnelse fra ledelsen’, ’Tilstrækkelige
beføjelser ift. ansvar’ og ’Tillid til udmeldinger fra ledelsen’.
I samtlige mål for ledelseskvalitet har offshore-populationen et gennemsnit tæt på 3 eller 4
svarende til svarkategorierne ’Sommetider’ (3) og ’Ofte’ (4).
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6. VOLD, TRUSLER, MOBNING OG SEKSUEL CHIKANE
Hvad er vold, trusler, mobning og seksuel chikane?
Menneskelige relationer kan være positive, men desværre også negative. De negative relationer
omfatter i denne undersøgelse handlinger, der er krænkende for de personer, det går ud over,
dvs. udsat for alvorlige, negative hændelser som vold, trusler, mobning og seksuel chikane.

Fysisk vold og trusler om vold
For medarbejdere, der arbejder med og blandt mennesker, kan der være en øget risiko for at blive
udsat for fysisk vold og/eller trusler om vold på sin arbejdsplads.
Det er oftest brugerne (patienter, klienter, kunder eller elever/studerende), som udsætter
medarbejderne for fysisk vold eller trusler om vold. Det kan hænge sammen med, at nogle
brugere er demente eller har andre psykiske lidelser, og at de let bliver vrede i situationer, hvor de
fx ikke føler sig forstået. Forskning har vist en sammenhæng mellem vold og/eller trusler om vold
på arbejdet og risikoen for at udvikle depression (Madsen et al., 2011; Wieclaw et al., 2006).
Om man som medarbejder bliver udsat for fysisk vold eller trusler om vold, hænger også sammen
med hvilke muligheder, man har for at forebygge forskellige hverdagskonflikter med brugerne.
I nogle jobs kan fysisk vold eller trusler om vold være et vilkår for medarbejderne. På sådanne
arbejdspladser må man diskutere med medarbejderne, hvordan man forholder sig til denne
udfordring.
Resultaterne for fysisk vold og trusler om vold er opgjort som andel (i pct.) (se appendiks 1, tabel 4
for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 18: Fysisk vold og trusler om vold
Offshore

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

Fysik vold

0,77 %

[0,21 – 1,34]

0,86 %

[0,66 – 1,05]

0,8187

Trusler om vold

1,55 %

[0,74 – 2,35]

2,24 %

[1,76 – 2,73]

0,2220

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.
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Tabel 18 viser ingen forskel mellem offshore-populationen og benchmarket i andelen af personer,
der har været udsat for vold og/eller trusler om vold.
I offshore-populationen er det mindre end 3 pct., der har oplevet fysisk vold og/eller trusler om
vold på deres arbejdsplads de seneste 12 måneder på deres arbejdsplads.

Mobning, skænderier og konflikter
Medarbejdere, der arbejder med og blandt mennesker, er i risiko for at blive udsat for mobning på
arbejdspladsen og at blive en del af skænderier eller konflikter.
Mobning, skænderier og konflikter kan forekomme kolleger imellem eller mellem medarbejdere
og ledere, klienter, borger eller andre. Det er handlinger, som opfattes negativt af den berørte
medarbejder.
En generel definition af mobning er, når en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for
ubehagelige og nedværdigende handlinger, som vedkommende ikke kan forsvare sig imod.
Mobning kan medføre dårlig trivsel, øget sygefravær og helbredsproblemer. På længere sigt kan
mobning virke psykisk nedbrydende og i sidste ende invalidere ofrene (Theorell et al., 2015).
Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan bidrage til, at der forekommer mobning på en arbejdsplads. Det
kan fx være et dårligt socialt klima, dårlig kommunikation, høj grad af rolleuklarhed og konflikter,
eller en uklar, svag eller autoritær ledelse.
Endvidere er organisationens kultur og værdier sandsynligvis en afgørende faktor for, om mobning
og negativ adfærd som skænderier og konflikter opstår og normaliseres.
Resultaterne for mobning, skænderier og konflikter er opgjort som andel (i pct.) (se appendiks 1,
tabel 4 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
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Tabel 19: Mobning, skænderier og konflikter
Offshore

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

Mobning

22,14 %

[22,14 – 24,83]

13,21 %

[12,03 – 14,38]

<0,0001*

Skænderier eller konflikter
(månedligt eller oftere)

17,00 %

[14,57 – 19,44]

17,21 %

[15,89 – 18,53]

0,9009

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

Tabel 19 viser, at offshore-populationen sammenlignet med benchmarket har en statistisk
signifikant højere andel af personer, der har været udsat for mobning de seneste 12 måneder. Der
er ingen forskel mellem offshore-populationen og benchmarket i andelen, som har skænderier
eller konflikter månedligt eller oftere.
I offshore-populationen har 22 pct. været udsat for mobning i større eller mindre grad de seneste
12 måneder på deres arbejdsplads. 17 pct. svarer, at de månedligt eller oftere har skænderier eller
konflikter.

Seksuel chikane
Når man arbejder med og blandt mennesker, kan risikoen for at blive udsat for seksuel chikane på
arbejdspladsen stige.
Seksuel chikane er handlinger, der kan forekomme kolleger imellem eller mellem medarbejdere og
ledere, klienter, borger eller andre. Det er handlinger, som opfattes negativt af den berørte
medarbejder.
Seksuel chikane er en form for mobning. Der findes ikke nogen objektive grænser for, hvad der er
acceptable omgangsformer, og hvad der er seksuel chikane. Grænsen for seksuel chikane er
flydende, fordi opfattelsen kan være forskellig fra person til person og fra arbejdsplads til
arbejdsplads.
Seksuel chikane defineres som en seksuel handling, som er uønsket og derfor ubehagelig. Et studie
har vist, at seksuel chikane hænger sammen med negative konsekvenser, herunder reduceret
psykisk velbefindende og reduceret jobtilfredshed (Willness, Steel, & Lee, 2007). Derudover har
ansatte, som udsættes for seksuel chikane, et forøget niveau af depressive symptomer (Friborg et
al., 2017).
Resultaterne for seksuel chikane er opgjort som andel (i pct.) (se appendiks 1, tabel 4 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
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Tabel 20: Seksuel chikane
Offshore

Seksuel chikane

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

1,08 %

[0,41 – 1,76]

1,79 %

[1,31 – 2,27]

0,1584

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* E n p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

Tabel 20 viser ingen forskel mellem offshore-populationen og benchmarket i andelen af personer,
der har været udsat for seksuel chikane.
I offshore-populationen har 1 pct. oplevet seksuel chikane på deres arbejdsplads de seneste 12
måneder.
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7. FYSISK ARBEJDSMILJØ
Hvad er fysisk arbejdsmiljø?
Fysisk arbejdsmiljø omhandler tunge løft og arbejdsstillinger, hvor ryggen bøjes, vrides og
drejes. Det øger risikoen for fx rygsmerter.
Det er svært at afgøre, om det tunge arbejde er årsag til rygproblemer eller, om det forværrer
rygproblemer, som allerede er til stede i forvejen. Uanset hvad er der ikke tvivl om, at tungt
arbejde kan udløse eller forøge eksisterende smerter.
I kapitlet finder du tal for de forskellige undertemaer til fysisk arbejdsmiljø, ergonomi og
smerter.

Fysiske krav og fysisk anstrengelse
De fysiske krav i arbejdet vedrører alle de bevægelser, aktiviteter og kropspositioner, som
medarbejderne udfører i arbejdstiden. Anstrengelser, som i de fleste tilfælde er nødvendige for, at
medarbejderne kan udføre deres arbejde.
Den fysiske anstrengelse er, hvor fysisk ’hårdt’ den enkelte medarbejder mener, det er at udføre
sit arbejde. Dvs. en selvvurderet anstrengelse, som kan variere meget fra medarbejder til
medarbejder, også selvom der udføres præcis samme fysiske arbejde. Det kan fx afhænge af
medarbejdernes alder, køn, helbred og fysiske kapacitet.
Det er dokumenteret, at de fysiske krav og den fysiske anstrengelse i arbejdet varierer mellem
køn, aldersgrupper og brancher. Visse former for fysiske krav og fysisk anstrengelse på arbejdet
medvirker til at øge risikoen for blandt andet muskelskeletbesvær, sygefravær og førtidspension
(Falkstedt, Backhans, Lundin, Allebeck, & Hemmingsson, 2014; Friis et al., 2008; Hasselhorn & Apt,
2014; Karkkainen et al., 2013; Karpansalo et al., 2002; Kjellberg, Lundin, Falkstedt, Allebeck, &
Hemmingsson, 2016; Labriola, Feveile, Christensen, Stroyer, & Lund, 2009; Lahelma et al., 2012).
Resultaterne for fysiske krav og fysisk anstrengelse er opgjort som henholdsvis gennemsnit og
andel (i pct.) (se appendiks 1, tabel 5 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
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Tabel 21: Fysiske krav og fysisk anstrengelse
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Fysisk hårdt arbejde

4,57

[4,40 – 4,74]

4,53

[4,43 – 4,64]

0,7732

Typiske løft anstrengende

2,50

[2,45 – 2,56]

2,52

[2,48 – 2,56]

0,7346

Anvender ikke de nødvendige
hjælpemidler

2,32

[2,24 – 2,39]

2,75

[2,69 – 2,80]

<0,0001*

Løfter alene

2,11

[2,04 – 2,17]

2,32

[2,28 – 2,37]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 21 viser ingen forskel mellem offshore-populationen og benchmarket ved: ’Fysisk hårdt
arbejde’ og ’Typiske løft anstrengende’. Derimod er der forskel mellem offshore-populationen og
benchmarket ved: ’Anvender ikke de nødvendige hjælpemidler’ og ’Løfter alene’. Offshorepopulationen har i sidstnævnte to mål et statistisk signifikant lavere niveau end benchmarket.
Offshore-populationen har i målet for ’Fysisk hårdt arbejde’ et gennemsnit omkring 5 svarende til,
at arbejdet opfattes som middel fysisk hårdt. Offshore-populationen har i variablen ’Typiske løft
anstrengende’ et gennemsnit mellem 2 og 3 svarende til svarkategorierne ’Sjældent’ (2) og
’Sommetider’ (3). I målene ’Anvender ikke de nødvendige hjælpemidler’ og ’Løfter alene’ har
offshore-populationen et gennemsnit tæt på 2, svarende til svarkategorien ’Sjældent’.
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Tabel 22: Fysiske krav og fysisk anstrengelse – belastende arbejdsstillinger
Offshore

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

Sidder ned mindst ¾ af tiden

21,12 %

[18,47 – 23,77]

25,25 %

[23,54 – 26,95]

0,0311*

Går eller står mindst ¼ af tiden

95,03 %

[93,35 – 96,71]

90,95 %

[90,49 – 92,06]

0,0002*

Går eller står mindst ¾ af tiden

37,73 %

[34,58 – 40,88]

49,35 %

[47,61– 51,10]

<0,0001*

Ryggen vredet mindst ¼ af
tiden

34,01 %

[30,93 – 37,08]

40,60 %

[38,94 – 42,26]

0,0019*

Armene løftet mindst ¼ af tiden

30,12 %

[27,14 – 33,10]

29,74 %

[28,27 – 31,21]

0,8507

Samme armbevægelse mindst
¼ af tiden

17,08 %

[14,63 – 19,53]

30,10 %

[28,57 – 31,63]

<0,0001*

På hug eller på knæ mindst ¼ af
tiden

34,16 %

[31,08 – 37,24]

29,64 %

[28,15 – 31,12]

0,0294*

Skubber eller trækker mindst ¼
af tiden

28,88 %

[25,94 – 31,83]

28,83 %

[27,36 – 30,30]

0,9790

Bærer eller løfter mindst ¼ af
tiden

39,75 %

[36,57 – 42,93]

45,40 %

[43,69 – 47,11]

0,0100*

Løfter eller bærer mindst 16 kg

12,73 %

[10,57 – 14,90]

19,28 %

[17,95 – 20,61]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

Tabel 22 viser, at der i mere end halvdelen af målene for fysiske krav og fysisk anstrengelse er
forskel mellem offshore-populationen og benchmarket. Offshore-populationen har en statistisk
signifikant højere andel sammenlignet med benchmarket ved: ’Går eller står mindst ¼ af tiden’ og
’På hug eller knæ mindst ¼ af tiden’. Omvendt har offshore-populationen en statistisk signifikant
lavere andel sammenlignet med benchmarket ved: ’Sidder ned mindst ¾ af tiden’, ’Går eller står
mindst ¾ af tiden’, ’Ryggen vredet mindst ¼ af tiden’, ’Samme armbevægelser mindst ¼ af tiden’,
’Bærer eller løfter mindst ¼ af tiden’ og ’Løfter eller bærer mindst 16 kg’.
95 pct. af offshore-populationen går eller står mindst ¼ af deres arbejdstid. 38 pct. går eller står i
mindst ¾ af deres arbejdstid, 34 pct. har ryggen vredet mindst ¼ af tiden, og 40 pct. bærer eller
løfter mindst ¼ af arbejdstiden. 17 pct. gør de samme armbevægelser mindst ¼ af arbejdstiden, og
13 pct. løfter eller bærer typisk mindst 16 kg i deres arbejde.

Smerter i kroppen
Forbigående smerter i kroppen er helt naturligt og ufarligt, men man skal reagere, når smerte ikke
længere forsvinder af sig selv.
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Der kan være forskellige konsekvenser af smerte, fx kan smerter sætte begrænsninger for ens
arbejde afhængig af, hvilket job man har. I langt de fleste tilfælde vil det dog være gavnligt at
holde kroppen i gang på arbejdet på trods af smerterne.
I AH-offshore-undersøgelsen er deltagerne spurgt ind til forekomsten af en række velkendte
symptomer, dvs., der er ikke spurgt ind til kroniske smertetilstande.
Resultaterne for smerter i kroppen er opgjort som henholdsvis gennemsnit og andel (i pct.) (se
appendiks 1, tabel 5 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 23: Smerter i kroppen
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Værste smerte i nakke eller
skuldre

3,29

[3,12 – 3,47]

3,62

[3,52 – 3,73]

0,0072*

Værste smerte i lænden

3,43

[3,24 – 3,62]

3,57

[3,47 – 3,68]

0,2768

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 23 viser en forskel mellem offshore-populationen og benchmarket ved: ’Værste smerte i
nakke eller skuldre’. Offshore-populationen har et statistisk signifikant lavere niveau end
benchmarket ved denne variabel. Derimod er der ingen forskel mellem offshore-populationen og
benchmarket ved: ’Værste smerte i lænden’.
Offshore-populationen har i de to mål om smerte i nakke/skulder og lænd et gennemsnit omkring
3 på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til ’Slet ingen smerte’, og 10 svarer til ’Værst mulige
smerte’.
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Tabel 24: Smerter i kroppen
Offshore

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

Smerter mindst flere gange om
ugen

32,81 %

[29,76 – 35,87]

40,57 %

[38,86 – 42,28]

0,0003*

Begrænset i arbejdet pga.
smerter

30,53 %

[27,53 – 33,53]

30,29 %

[28,72–31,86]

0,9065

Smerter i maven

10,79 %

[8,60 – 12,97]

16,26 %

[14,85–17,66]

0,0005*

Smerter i brystet

5,12 %

[3,56 – 6,67]

11,63 %

[10,36–12,90]

<0,0001*

Smerter i hofterne

13,71 %

[112,9 – 16,14]

21,10 %

[19,54 – 22,66]

<0,0001*

Smerter i knæene

53,20 %

[49,68 – 56,72]

46,12 %

[4,419 – 48,05]

0,0037*

Smerter i armene og/eller
håndleddene

34,00 %

[30,66 –37,34 ]

42,29 %

[40,38 – 44,19]

0,0004*

Smerter i nakke og/eller
skuldre

59,49 %

[56,03 – 62,95]

63,47 %

[61,60 – 65,34]

0,0954

Smerter i lænden

55,66 %

[52,16 -59,16]

57,82 %

[55,90 – 59,73]

0,3729

Smerter andre steder

26,33 %

[23,22 – 29,43]

31,41 %

[29,59 – 33,22]

0,0199*

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
*En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

Tabel 24 viser, at der ved mere end halvdelen af målene for smerter i kroppen er forskel mellem
offshore-populationen og benchmarket. Sammenlignet med benchmarket har offshorepopulationen en statistisk signifikant højere andel ved: ’Smerter i knæene’. Omvendt har offshorepopulationen en statistisk signifikant lavere andel sammenlignet med benchmarket ved: ’Smerter
mindst flere gange om ugen’, ’Smerter i maven’, ’Smerter i brystet’, ’Smerter i hofterne’, ’Smerter i
armene og/eller håndleddene’ og ’Smerter andre steder’.
I offshore-populationen har 53 pct. smerter i knæene, 59 pct. smerter i nakke/skulder, og 56 pct.
smerter i lænden. Omkring hver tredje eller derunder har smerter andre steder på kroppen.

Støj og vibrationer
Støj betegner en lyd, som er uønsket af modtageren, da det typisk er generende, forstyrrende eller
direkte skadende at lytte til. Udsættes man for støj over længere tid øges ens risiko markant for
hørenedsættelse (Dansk standard, 2014). Et generende symptom på hørenedsættelse er tinnitus.
Alvorlig tinnitus kan i nogle tilfælde nedsætte livskvaliteten. Ikke høreskadende, men generende
støj kan give problemer i forhold til koncentration, kommunikation og indlæring.
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Man skelner typisk mellem hånd-arm vibrationer og helkropvibrationer. Hvis en medarbejders
sæde ikke har en ordentlig støddæmpning, kan helkropsvibrationerne spredes fra sædet op
gennem kroppen som rystelser og belaste ryggen. Det kan på længere sigt føre til rygproblemer,
især lænderygsmerter (Akustik Aps., Nielsen, & Gybel Jensen, 2014).
Når mennesker udsættes for vibrationer samtidig med fastlåste arbejdsstillinger og hyppige vrid af
ryggen, stiger risikoen for udvikling af besvær. Udsættes man hyppigt for hånd-arm vibrationer, og
oplever man påvirkning af nerver (prikken og følelsesløshed) kan man risikere at symptomerne
bliver værre, og at man får påvirket sin arbejdsevne og dagligdag (Akustik Aps. et al., 2014).
Resultaterne for støj og vibrationer er opgjort som andel (i pct.) (se appendiks 1, tabel 5 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 25: Støj og vibrationer
Offshore

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

Forstyrrende støj, så man må
råbe, mindst ¼ af tiden

60,56 %

[57,38 – 63,73]

31,40 %

[29,78 – 33,02]

<0,0001*

Forstyrrende støj i arbejdet
mindst ¼ af tiden

70,19 %

[67,21 – 73,15]

45,12 %

[43,36 – 46,87]

<0,0001*

Kraftige vibrationer i hænderne
mindst ¼ af tiden

15,99 %

[13,61 – 18,37]

-

-

-

Kraftige vibrationer, der
rammer hele kroppen, mindst
¼ af tiden

24,69 %

[21,89 – 27,49]

17,46 %

[16,06 – 18,85]

0,0001*

Anvender personlige
værnemidler mod støj mindst ¼
af tiden

82,30 %

[79,82 – 84,78]

-

-

-

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
*En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.
- Der findes ikke benchmark resultater.

Tabel 25 viser en forskel i støj og vibrationer mellem offshore-populationen og benchmarket.
Sammenlignet med benchmarket har offshore-populationen en statistisk signifikant højere andel
ved: ’Forstyrrende støj, så man må råbe, mindst ¼ af tiden’, ’Forstyrrende støj i arbejdet mindst ¼
af tiden’ og ’Kraftige vibrationer, der rammer hele kroppen mindst ¼ af tiden’.
I offshore-populationen er 61 pct. udsat for støj, så de må råbe sammen mindst ¼ af tiden, 70 pct.
udsat for forstyrrende støj i arbejdet mindst ¼ af tiden, og 82 pct. anvender personlige
værnemidler mod støj mindst ¼ af tiden. 16 pct. oplever kraftige vibrationer i hænder mindst ¼ af
tiden, og 25 pct. oplever kraftige vibrationer i hele kroppen mindst ¼ af tiden.
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Hudpåvirkning og hudproblemer
Arbejdsbetingede hudproblemer er nogle af de mest almindelige arbejdsbetingede lidelser.
Våde eller fugtige hænder og hudkontakt med kemikalier (fx maling, rengøringsmidler og
desinfektionsmidler) er blandt de mest almindelige påvirkninger, der kan føre til arbejdsbetingede
hudlidelser.
Eksem på hænderne er den oftest forekommende arbejdsbetingede hudlidelse, og det rammer
især unge mennesker. En af forklaringerne på, at især unge mennesker får arbejdsbetingede
hudlidelser, er, at de er mest udsatte for hudpåvirkninger i deres arbejde.
Resultaterne for hudpåvirkning og hudproblemer er opgjort som andel (i pct.) (se appendiks 1,
tabel 5 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 26: Hudpåvirkning og hudproblemer
Offshore
Våde eller fugtige hænder
mindst ¼ af tiden
Hudkontakt med kemikalier
mindst ¼ af tiden
Hudproblemer

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

40,06 %

[36,88 – 43,25]

30,59 %

[29,05 – 32,13]

<0,0001*

15,06 %

[12,73 – 17,39]

19,71 %

[18,49 – 20,93]

0,0035*

41,19 %

[37,98 – 44,39]

24,18 %

[22,75 – 25,61]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

Tabel 26 viser en forskel i forekomsten af hudpåvirkning og hudproblemer mellem offshorepopulationen og benchmarket. Sammenlignet med benchmarket har offshore-populationen en
statistisk signifikant højere andel, der arbejder med våde eller fugtige hænder og oplever
hudproblemer. Omvendt har offshore-populationen en statistisk signifikant lavere andel, der har
hudkontakt med kemikalier.
I offshore-populationen har 40 pct. våde eller fugtige hænder i mindst ¼ af tiden, 15 pct. har
hudkontakt med kemikalier mindst ¼ af tiden, og 41 pct. har haft hudproblemer.

56

8. ARBEJDSULYKKER OG SIKKERHED
Hvad er arbejdsulykker og sikkerhed?
En arbejdsulykke er ”en diskret, pludselig og uventet hændelse i løbet af arbejdet, som fører til
fysisk eller psykisk skade”.
Selvom en ulykke er pludselig og uventet, kan årsagen til hændelsen godt skyldes forhold, der
enten går forud for, eller som er betinget af beslutninger, taget højere oppe i systemet eller
uden for virksomheden.
Sikkerhedskulturen på en arbejdsplads er et væsentligt forebyggende element for
opretholdelsen af et højt og langsigtet sikkerhedsniveau på arbejdspladser, der lever under
fleksible og dynamiske forhold.

Arbejdsulykker og sikkerhed
Et godt sikkerhedsklima blandt virksomhedens medarbejdere og ledere er en afgørende faktor for
at forebygge arbejdsulykker.
Begrebet ’Sikkerhedsklima’ henviser til medarbejdernes opfattelse af ledernes og kollegernes
praktiske håndtering og prioritering af sikkerheden i dagligdagen. Det er en opfattelse, der nemt
påvirkes af bl.a. økonomi, tidspres, ledelsesstil samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der er
derfor tale om et øjebliksbillede af en virksomheds sikkerhedskultur.
Vil en virksomhed forebygge arbejdsulykker, kræver det et godt sikkerhedsklima. Det indebærer,
at medarbejdere og ledere har en positiv og proaktiv holdning til sikkerhed i dagligdagen. Det er
en holdning, som medfører, at der bliver gjort en aktiv indsats rettet mod tekniske løsninger,
arbejdets organisering samt konkret samtale om og handling i forhold til sikkerhed.
I dagligdagen kan virksomhedens produktionsmål opleves som vigtigere end deres mål om et højt
sikkerhedsniveau. Både medarbejdere og ledere kan derfor have svært ved at prioritere
sikkerheden højt i en travl dagligdag med høje produktionskrav og stramme arbejdsplaner.
Det er vigtigt, at ledelsen går forrest og skaber et godt sikkerhedsklima ved i tale og handling at
vise medarbejderne, hvordan virksomheden prioriterer sikkerhed i dagligdagen og ved at inddrage
medarbejdere i beslutninger om sikkerhed.
Virksomheden skal sikre, at medarbejdere, især de unge og nyansatte, får en relevant introduktion
og løbende vejledning i sikker udførelse af arbejdet. Derudover er hyppig kommunikation om
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sikkerhed mellem ledelse og medarbejdere afgørende for at opretholde et godt sikkerhedsklima,
som forebygger ulykker.
Resultaterne fra nærværende undersøgelse kan ikke sammenholdes med Arbejdstilsynets
opgørelser over antallet af anmeldte arbejdsulykker. Det skyldes, at der er tale om to helt
forskellige måder at indsamle viden om arbejdsulykker på.
Resultaterne for arbejdsulykker og sikkerhed er opgjort som henholdsvis gennemsnit og andel (se
appendiks 1, tabel 6 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 27: Arbejdsulykker og sikkerhed
Offshore
Vejledning og instruktion i
sikker udførelse
Ledelsen opmuntrer til altid
at arbejde sikkert
Ledelsen inddrager i
beslutninger vedr. sikkerhed
Hjælper hinanden med at
arbejde sikkert
Unormalt med mindre
ulykker i det daglige arbejde
Nødvendigt at anvende
hjælpemidler uanset
planlægning

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

3,35

[3,31 – 3,39]

3,09

[3,07 – 3,11]

<0,0001*

3,47

[3,43 – 3,52]

3,02

[2,99 – 3,05]

<0,0001*

3,12

[3,07 – 3,17]

2,88

[2,85 – 2,91]

<0,0001*

3,48

[3,44 – 3,51]

3,10

[3,08 – 3,13]

<0,0001*

3,26

[3,18 – 3,33]

3,04

[3,01 – 3,08]

<0,0001*

2,98

[2,92 – 3,04]

-

-

-

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.
- Der findes ikke benchmark resultater.

Tabel 27 viser en forskel mellem offshore-populationen og benchmarket i arbejdsulykker og
sikkerhed. Sammenlignet med benchmarket har offshore-populationen et statistisk signifikant
højere niveau end benchmarket.
Offshore-populationen har i målene for arbejdsulykker og sikkerhed et gennemsnit omkring 3 eller
mellem 3 og 4 svarende til svarkategorierne ’Enig’ (3) og ’Meget enig’ (4).
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Tabel 28: Arbejdsulykker
Offshore

Mindst én arbejdsulykke

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

3,25 %

[2,10 – 4,40]

9,05 %

[8,14 – 9,96]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

Tabel 28 viser en forskel i arbejdsulykker mellem offshore-populationen og benchmarket.
Offshore-populationen har en statistisk signifikant lavere andel, der har haft mindst én
arbejdsulykke, sammenlignet med benchmark.
I offshore-populationen har 3 pct. oplevet mindst én arbejdsulykke.
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9. HELBRED OG ARBEJDSEVNE
Hvad er helbred og arbejdsevne?
Helbred og arbejdsevne er påvirket af faktorer både i og udenfor arbejdet.
I dette kapitel kan du læse om de offshore-ansattes helbred og arbejdsevne, målt ud fra
depressive symptomer, generelt psykisk velbefindende og energi, selvvurderet helbred,
arbejdsevne, arbejdsrelateret sygdom, sundhedsfremme på arbejdspladsen, angst samt
træthed og søvn.

Selvvurderet helbred
Generelt selvvurderet helbred er nyttigt som et overordnet helbredsmål i
befolkningsundersøgelser og som et supplement til andre helbredsmål. Det har vist sig, at
deltagerne først og fremmest svarer på spørgsmålet om selvvurderet helbred ud fra deres fysiske
helbred og i mindre grad deres psykiske helbred.
Resultaterne for selvvurderet helbred er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 7 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 29: Selvvurderet helbred
Offshore

Selvvurderet helbred

Gns.

95 % CI

3,63

[3,63 – 3,58]

Benchmark
Gns.
3,41

95 % CI
[3,38 – 3,44]

P-værdi
<0,0001*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 29 viser, at offshore-populationen har et statistisk signifikant bedre selvvurderet helbred
sammenlignet med benchmarket.
Offshore-populationen har et gennemsnit mellem 3 og 4, svarende til svarkategorierne ’Godt’ (3)
og ’Vældig godt’ (4).
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Selvvurderet arbejdsevne
Selvvurderet arbejdsevne er den enkeltes vurdering af egne evner til at leve op til de fysiske og
psykiske krav, som arbejdet stiller til dem. Arbejdsevne afspejler den enkeltes vurdering af
balancen mellem helbred og andre personlige ressourcer overfor de krav, som arbejdet stiller.
En ringe selvvurderet arbejdsevne hænger sammen med risikoen for fremtidigt langtidssygefravær
og førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet (Sell et al., 2009).
Resultaterne for selvvurderet arbejdsevne er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 7 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 30: Selvvurderet arbejdsevne
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Arbejdsevne

8,31

[8,21 – 8,40]

8,24

[8,18 – 8,30]

0,3454

Fysisk arbejdsevne

3,92

[3,86 – 3,97]

3,73

[3,69 – 3,76]

<0,0001*

Psykisk arbejdsevne

3,77

[3,71 – 3,82]

3,68

[3,65 – 3,72]

0,0493*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 30 viser at offshore-populationen sammenlignet med benchmarket har en statistisk
signifikant højere ’Fysisk arbejdsevne’ og ’Psykisk arbejdsevne’. Der er ikke forskel i det
overordnede mål for ’Arbejdsevne’ mellem offshore-populationen og benchmarket.
Offshore-populationen har et gennemsnit i fysisk og psykisk arbejdsevne tæt på 4, svarende til
svarkategorien ’Vældig godt’. I det overordnede mål for arbejdsevne har offshore-populationen et
gennemsnit omkring 8, dvs. tæt på 10, som svarer til ’Bedste arbejdsevne’.

Selvvurderet arbejdsrelateret sygdom
Selvvurderet arbejdsrelateret sygdom kan fx være bevægeapparatsbesvær, hudlidelser,
høreskader, hjertekarsygdomme, luftvejslidelser, kræft, reproduktionsskader eller mavesår.
Disse sygdomme kan skyldes eller forværres af faktorer i arbejdsmiljøet, men også af
livsstilsfaktorer, som fx rygning og alkohol.
Resultaterne for selvvurderet arbejdsrelateret sygdom er opgjort som andel (i pct.) (se appendiks
1, tabel 7 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
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Tabel 31: Selvvurderet arbejdsrelateret sygdom
Offshore

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

7,49 %

[5,77 – 9,20]

13,89 %

[12,71 – 15,07]

<0,0001*

Arbejdsrelateret sygdom

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

Tabel 31 viser, at der er statistisk signifikant færre i offshore-populationen sammenlignet med
benchmarket, som har en arbejdsrelateret sygdom.
I offshore-populationen har 7 pct. en arbejdsrelateret sygdom.

Depressive symptomer
Det er ikke kun mennesker med diagnosen ’klinisk depression’, som har en forhøjet risiko for
sygefravær og førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Også mennesker, som har depressive
symptomer i forhøjet grad, men ikke en egentlig diagnose, har en høj risiko for langtidssygefravær
(Hjarsbech et al., 2013; Rugulies et al., 2013; S. V. Thorsen, Rugulies, Hjarsbech, & Bjorner, 2013).
Ofte måles graden af depressive symptomer vha. praksis for den såkaldte MDI-score (’Major
Depression Inventory’), der er en samlet score fra 0 til 50. En høj værdi på skalaen svarer til, at
personen har flere depressive symptomer, mens en lav værdi svarer til, at personen har færre
depressive symptomer. En MDI-score på 20 eller derover anses som indikation på, at det måske er
muligt at stille diagnosen ’klinisk depression’.
Resultaterne for depressive symptomer er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 7 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
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Tabel 32: Depressive symptomer
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

1,94

[1,87– 2,01]

1,74

[1,71 – 1,78]

<0,0001*

2,08

[2,01 – 2,15]

1,98

[1,94 – 1,94]

0,0354*

2,29

[2,22 – 2,35]

2,30

[2,27 – 2,34]

0,7096

1,66

[1,60 – 1,72]

1,70

[1,67 – 1,74]

0,2949

Dårlig samvittighed eller
skyldfølelse

1,48

[1,43 – 1,53]

1,68

[1,65 – 1,72]

<0,0001*

Har følt, at livet ikke var værd
at leve

1,14

[1,11 – 1,18]

1,23

[1,20 – 1,25]

0,0015*

1,50

[1,45 – 1,55]

1,54

[1,50 – 1,57]

0,3381

1,87

[1,81 – 1,93]

1,78

[1,75 – 1,82]

0,0494*

1,78

[1,72 – 1,84]

1,75

[1,75 – 1,71]

0,4335

2,27

[2,19 – 2,35]

1,91

[1,87 – 1,96]

<0,0001*

1,30

[1,25 – 1,34]

1,29

[1,27 – 1,32]

0,8928

1,67

[1,61 – 1,74]

1,51

[1,47 – 1,54]

0,0003*

8,36

[7,92 – 8,80]

7,82

[7,55 – 8,09]

0,0863

Trist til mode
Manglet interesse for daglige
gøremål
Manglet energi og kræfter
Mindre selvtillid

Koncentrationsbesvær
Rastløs
Stille eller fåmælt
Søvnbesvær
Nedsat appetit
Øget appetit
Gennemsnitlig
depressionsscore (MDI)

Gns.

95 % CI

P-værdi

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 32 viser en forskel mellem offshore-populationen og benchmarket i mere end halvdelen af
de depressive symptomer. Offshore-populationen har et statistisk signifikant højere niveau
sammenlignet med benchmarket ved: ’Trist til mode’, ’Manglet interesse for daglige gøremål’,
’Rastløs’, ’Søvnbesvær’ og ’Øget appetit’. Offshore-populationen ligger omvendt statistisk
signifikant lavere end benchmarket ved: ’Dårlig samvittighed eller skyldfølelse’ og ’Har følt, at livet
ikke var værd at leve’. Ved følgende variable er der ikke forskel mellem offshore-populationen og
benchmarket i de gennemsnitlige scorer: ’Manglet energi og kræfter’, ’Mindre selvtillid’,
’Koncentrationsbesvær’, ’Stille og fåmælt’, ’Nedsat appetit’ og den gennemsnitlige
depressionsscore (MDI).
I samtlige mål for depressionssymptomer, på nær den samlede score (MDI), har offshorepopulationen et gennemsnit tæt på 1 og 2 svarende til svarkategorierne ’På intet tidspunkt’ (1) og
’Lidt af tiden’ (2). Den samlede depressionsscore er omkring 8 på en skala fra 0 til 50.
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Træthed og søvn
Der er mange årsager til, at man kan være træt efter en arbejdsdag. Det kan skyldes forhold i eller
uden for arbejdet. Eksempelvis påvirker natarbejde og tidlige mødetidspunkter trætheden.
Samtidigt påvirker natarbejde søvnen. Uden for arbejdet påvirkes man af fx støj.
Dårlig søvnkvalitet viser sig på fire måder: 1) Man sover for lidt, 2) Man sover for dårligt, 3) Man
føler sig ikke udhvilet, når man vågner og 4) Man er træt i løbet af dagen.
Tilstrækkelig og god søvn er nødvendig for, at kroppen kan restituere sig fra dag til dag. Hvis man
sover for lidt eller for dårligt, bliver man træt, og det kan øge risikoen for arbejdsulykker samt
mindske kvaliteten og produktiviteten i arbejdet.
Resultaterne for træthed og søvn er opgjort som henholdsvis gennemsnit og andel (i pct.) (se
appendiks 1, tabel 7 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 33: Træthed og søvn
Offshore
Træthed efter arbejdsdag
Svært ved at falde i søvn igen
Ikke udhvilet
Træthed i løbet af dagen

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

3,11

[3,06 – 3,16]

2,83

[2,80 – 2,85]

<0,0001*

3,01

[2,95 – 3,08]

2,76

[2,72 – 2,80]

<0,0001*

3,16

[3,11 – 3,21]

3,11

[3,08 – 3,14]

0,1720

3,22

[3,17 – 3,27]

3,14

[3,11 – 3,17]

0,0333*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 34 viser, at offshore-populationen sammenlignet med benchmarket har en statistisk
signifikant højere score i målene for træthed og søvn på nær ’Ikke udhvilet’.
Offshore-populationen har et gennemsnit omkring 3 i målene for træthed og søvn, svarende
til svarkategorien ’Sommetider’.
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Tabel 34: Søvn
Offshore
Max seks timers søvn i
gennemsnit

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

49,14 %

[45,89 – 52,39]

33,44 %

[31,79 – 35,07]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

Tabel 34 viser, at der i offshore-populationen sammenlignet med benchmarket er statistisk
signifikant flere, som kun får max seks timers søvn i gennemsnit.
49,14 pct. af offshore-populationen får maksimalt seks timers søvn, når de er på arbejde offshore.

Jobtilfredshed
Jobtilfredshed belyser graden af overensstemmelse mellem medarbejderens personlige
forventninger til jobbet og de forhold, som medarbejderen reelt oplever i sit arbejde.
Jobtilfredshed afhænger af interaktionen mellem medarbejdere indbyrdes, mellem medarbejder
og leder, samt af hvilke værdier og forventninger den enkelte medarbejder har til sit arbejdsmiljø
og virksomheden overordnet set. Et studie har vist en sammenhæng mellem højere jobtilfredshed
og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet (S. V. Thorsen et al., 2016).
Resultaterne for jobtilfredshed er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 7 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 35: Jobtilfredshed
Offshore

Jobtilfredshed

Gns,

95 % CI

3,87

[3,81 – 3,93]

Benchmark
Gns,
4,07

95 % CI
[4,04 – 4,10]

P-værdi
<0,0001*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 35 viser, at offshore-populationen har en statistisk signifikant lavere jobtilfredshed end
benchmarket.
Offshore-populationen har et gennemsnit for jobtilfredshed tæt på 4, svarende til
svarkategorien ’Tilfreds’.
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10. PRIORITERING AF ARBEJDSMILJØET
Hvad er ’prioritering af arbejdsmiljøet’?
Emnet prioritering af arbejdsmiljøet sætter fokus på medarbejdernes vurdering af
arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet og graden af medarbejderinvolvering i
arbejdsmiljøet. Deltagernes svar antages at være et rimeligt mål til at tage temperaturen af,
hvordan medarbejderne oplever deres arbejdsplads arbejdsmiljøindsats.
Derudover er der i denne undersøgelse medtaget spørgsmål til offshore-populationens
indkvartering. De ansattes mulighed for at benytte sig af forskellige indkvarteringsfaciliteter på
anlæggene formodes at udgøre opholdsrum, hvor de ansatte kan socialisere og koble af.

Prioritering af arbejdsmiljøet og medarbejderinddragelse
Spørgsmålene om arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet og medarbejderinddragelse i
arbejdsmiljøet har til formål at give en temperaturmåling af, hvordan arbejdstagerne oplever
dette.
Resultaterne for prioritering af arbejdsmiljøet og medarbejderinddragelse er opgjort som
gennemsnit (se appendiks 1, tabel 8 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 36: Prioritering af arbejdsmiljøet og medarbejderinddragelse
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Arbejdsmiljøet skal være
bedre, end reglerne kræver

2,80

[2,74 – 2,86]

2,68

[2,65 – 2,65]

0,0043*

Forebyggelse af
arbejdsmiljøproblemer

2,87

[2,81 – 2,92]

2,92

[2,89 – 2,95]

0,1923

Medarbejderinddragelse om
arbejdsmiljøet

2,62

[2,57 – 2,67]

2,83

[2,80 – 2,80]

<0,0001*

Egen indsats for at forbedre
arbejdsmiljøet

3,87

[3,82 – 3,91]

3,59

[3,56 – 3,62]

<0,0001*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 36 viser, at offshore-populationen sammenlignet med benchmarket har en statistisk
signifikant højere score ved: ’Arbejdsmiljøet skal være bedre end reglerne kræver’ og ’Egen indsats
for at forbedre arbejdsmiljøet’. Derimod har offshore-populationen en statistisk signifikant lavere
score ved: ’Medarbejderinddragelse om arbejdsmiljøet’.
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Offshore-populationen har i målene for prioritering af arbejdsmiljøet og
medarbejderinddragelse en score omkring 3 og 4, svarende til svarkategorierne ’I nogen
grad’ (3) og ’Ofte’ (4).

Indkvartering
I AH-offshore-undersøgelsen er deltagerne blevet spurgt ind til deres brug af forskellige faciliteter,
som de har mulighed for at benytte sig af under deres indkvartering på platformene.
Resultaterne for indkvartering er opgjort som andel (i pct.) (se appendiks 1, tabel 8 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 37: Indkvartering
Offshore

Benchmark

Andel (%)

95 % CI

Andel (%)

95 % CI

P-værdi

Benytter tv-stuen mindst 1
time om ugen

65,57 %

[62,54 – 68,60]

-

-

-

Benytter læsestuen mindst 1
time om ugen

46,86 %

[43,67 – 50,03]

-

-

-

Benytter PC-rummet mindst 1
time om ugen

15,42 %

[13,12 – 17,72]

-

-

-

Benytter motionsrummet
mindst 1 time om ugen

63,77 %

[60,71 – 66,84]

-

-

-

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
- Der findes ikke benchmark resultater.

Tabel 37 viser, at omkring to ud af tre i offshore-populationen benytter sig af tv-stuen (66 pct.) og
motionsrummet (64 pct.) mindst én time om ugen. 47 pct. benytter læsestuen, mens 15 pct.
benytter sig af PC-rummet.
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11. ARBEJDSTIDER, NATARBEJDE OG SYGEFRAVÆR
Hvad er arbejdstider, natarbejde og sygefravær?
Arbejdstidens længde og tidspunkt på døgnet samt forekomsten af sygefravær kan måles på
flere forskellige måder, men er i denne undersøgelse målt vha. selvrapportering. Resultaterne
kan derfor ikke sammenlignes med objektive målinger.

Arbejdstider
Arbejdstidens længde kan have betydning for, om man kan nå at restituere sig og for, om der
opstår konflikter mellem arbejde og privatliv.
Studier har fundet sammenhænge mellem lange arbejdstider og en række kroniske sygdomme og
risikabel alkoholadfærd (Kivimaki et al., 2017; Kivimäki, Jokela, et al., 2015; Kivimäki, Virtanen, et
al., 2015; Virtanen et al., 2015). Et studie peger på, at risikoen for slagtilfælde stiger i takt med et
stigende antal arbejdstimer (Kivimäki, Jokela, et al., 2015).
I denne undersøgelse er deltagerne spurgt ind til, hvor man timer om ugen, de arbejder, når de er
på offshore-anlæggene, og når de ikke er offshore.
Resultaterne for arbejdstider er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 9 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 38: Arbejdstider
Offshore

Benchmark

Gns.

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

Timer om ugen offshore

88,7

[87,5 – 89,9]

-

-

-

Timer om ugen ved siden af
offshore-arbejde

5,58

[4,82 – 6,34]

-

-

-

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
- Der findes ikke benchmark resultater.

Tabel 38 viser, at det gennemsnitlige arbejdstimer i offshore-populationen, når de ansatte
arbejder på anlæggene, er omkring 89 timer om ugen, mens det gennemsnitlige antal
arbejdstimer om ugen, når de ansatte ikke er offshore, er omkring 6 timer. 62 pct. af deltagerne
arbejder slet ikke (0 timer/ugen), når de ikke er på anlægget (resultaterne er ikke vist i tabellen).
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Natarbejde og skifteholdsarbejde
Natarbejde kan påvirke de ansattes søvn og døgnrytmer, hvilket kan have betydning for deres
risiko for sygdom. Forskning peger på, at der kan være en sammenhæng mellem natarbejde og
øget risiko for brystkræft og hjertesygdom (Frost, Kolstad, & Bonde, 2009; Vyas et al., 2012).
Desuden er der mistanke om, at skiftearbejde øger risikoen for nogle kroniske sygdomme.
Skiftende arbejdstider, herunder arbejde om natten kan muligvis også medvirke til bl.a. sociale og
familiemæssige problemer, træthed og søvnbesvær, mave-tarmbesvær og irritabilitet. I Danmark
er der imidlertid en igangværende diskussion om, hvorvidt natarbejde er den reelle årsag eller, om
det er andre faktorer, fx at natarbejdere har en anden sundhedsadfærd end personer, der ikke
arbejder om natten.
Resultaterne for natarbejde og skifteholdsarbejde er opgjort som andel (i pct.) (se appendiks 1,
tabel 9 for operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 39: Natarbejde og skifteholdsarbejde
Offshore
Andel (%)

95 % CI

Benchmark
Andel (%)

95 % CI

Natarbejde

P-værdi
<0,0001*

Fast dag- eller aften arbejde
(overvejende ml. 06 og 24)

50,90 %

[47,71 – 54,09]

87,32 %

[86,15 – 88,50]

Fast natarbejde (overvejende
ml. 24 og 05)

2,25 %

[1,30 – 3,19]

1,36 %

[1,03 – 1,68]

Skiftende arbejdstider med
natarbejde

44,61 %

[41,44 – 47,78]

6,51 %

[5,60 – 7,43]

Skiftende arbejdstider uden
natarbejde

2,25 %

[1,30 – 3,19]

4,81 %

[4,05 – 5,56]

Total

100 %

100 %

Resultaterne er opgjort som andel (i pct.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskellig.

I tabel 39 ses en statistisk signifikant forskel mellem offshore-populationen og benchmarket i
fordelingen af arbejdstidspunkter. En større andel af offshore-populationen sammenlignet med
benchmarket har skiftende arbejdstider med natarbejde. Omvendt har en lavere andel i offshorepopulationen fast dag- eller aftenarbejde.
45 pct. af offshore-populationen har skiftende arbejdstider med natarbejde. Ellers fordeler
offshore-populationen med 51 pct., der har fast dag- eller aftenarbejde, 2 pct. med fast
natarbejde, og 2 pct. med skiftende arbejdstider uden natarbejde.
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Sygefravær
Mange forskellige faktorer påvirker risikoen for sygefravær, inklusiv arbejdsmiljø- og
helbredsfaktorer. Både det fysiske og det psykiske belastningsindeks, som er mål der kombinerer
eksponering og symptomer, har i en NFA undersøgelse vist en sammenhæng med et øget antal
sygefraværsdage (S. Thorsen, Flyvholm, Bültmann, Pedersen, & Bach, 2016).
Man skelner typisk mellem kort- og langvarigt sygefravær. Siden 2012 er langvarigt sygefravær i
Danmark typisk karakteriseret ved en sygefraværsperiode på mindst 31 dage, da
arbejdsgiverperioden blev sat til 30 dage.
I Danmark findes der forskellige sygefraværsregistre, men i denne undersøgelse har det ikke være
muligt at koble deltagerne til registerinformation, hvorfor sygefravær belyses ud fra et
selvrapporteret antal dage med sygefravær det seneste år. Resultaterne er således forbundet med
en usikkerhed i, om deltagerne kan huske det nøjagtige antal dage med sygefravær inden for det
seneste år. Det vil sandsynligvis betyde en underrapportering af sygefraværet. Dette gælder både
offshore-populationen og benchmarket, hvorfor data herimellem godt kan sammenlignes.
Resultaterne for sygefravær er opgjort som gennemsnit (se appendiks 1, tabel 9 for
operationalisering og spørgsmålsformuleringer).
Tabel 40: Sygefravær
Offshore
Antal sygefraværsdage det
seneste år

Gns.

95 % CI

4,47

[3,25 – 5,69]

Benchmark
Gns.
8,26

95 % CI
[7,39 – 9,13 ]

P-værdi
<0,0001*

Resultaterne er opgjort som et gennemsnit (gns.) med 95 pct. sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet i offshore-populationen og benchmarket er statistisk signifikant
forskelligt.

Tabel 40 viser en forskel i det gennemsnitlige antal sygefraværsdage mellem offshorepopulationen og benchmarket. Offshore-populationen har i gennemsnit næsten halvt så mange
sygefraværsdage på ét år sammenlignet med benchmarket.
Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage på ét år blandt offshore-populationen er omkring 4. I
alt 74 pct. af deltagerne har haft 0 sygefraværsdage det seneste år (resultaterne er ikke vist i
tabellen).
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12. SAMMENLIGNING AF MEDARBEJDERE OG LEDERE
Som et supplement til hovedanalyserne i denne rapport er der gennemført analyser, hvor
offshore-populationen er inddelt i henholdsvis medarbejdere (64,28 pct.) og ledere (32,29 pct.).
Personer, der har angivet, at de er ansat som ’andet’ (i alt 3,44 pct.) er ekskluderet fra disse
analyser.
Undersøgelser har vist, at ledere i højere grad end medarbejdere er positive i deres vurderinger af
arbejdsmiljøfaktorer (S. V. Thorsen, Madsen, Flyvholm, & Hasle, 2017; Thulesen, 2010). Der er
derfor interessant at undersøge om der i nærværende undersøgelse gælder en lignende forskel i
arbejdsmiljø- og helbredsfaktorernes forekomst. Endvidere er andelen, som angiver at være
ledere blandt offshore-populationens deltagere, højere end i benchmarket, hvilket har
konsekvenser for sammenligneligheden i de to mål. Det er derfor vigtigt med en sondring imellem
medarbejdere og ledere.
Følgende er en kort præsentation af de mål, for hvilke der er en statistisk signifikant forskel (pværdi mindre end 0,05) mellem medarbejdere og lederes besvarelser i offshore-undersøgelsen. De
statistisk signifikante resultater er angivet i parentes med få undtagelser (angivet ’resultater ikke
vist’). Der henvises til appendiks 4 for en samlet oversigt med alle resultater fra analyserne.

Køn, alder og ansættelsesforhold
Sammenlignet med ledere er der en større andel af kvinder blandt medarbejderne (8 pct. versus 2
pct.). Medarbejderen har derudover en lavere gennemsnitsalder (48 år versus 50 år) og en kortere
gennemsnitlig anciennitetstid (11 år versus 16 år).
Belastningsmål
Sammenlignet med lederne er andelen, der er fysisk belastet ifølge muskel-skelet
belastningsindekset højere blandt medarbejderne (21 pct. versus 5 pct.). Tilsvarende er det en
større andel blandt medarbejderne, som er belastet ifølge muskel-skelet belastningsindeksets
delkomponent 1 (53 pct. versus 22 pct.), 2 (76 pct. versus 45 pct.) og 3 (34 pct. versus 24 pct.).
Psykisk arbejdsmiljø
Sammenlignet med lederne har medarbejderne et bedre arbejdsmiljø ved de to mål for
følelsesmæssige krav (2,7 og 2,7 versus 3,1 og 3,0), de to mål for indflydelse (4,2 og 3,7 versus 4,4
og 4,0) og målene for kvantitative krav i arbejdet (resultater ikke vist). Sammenlignet med lederne
har medarbejderne omvendt et dårligere arbejdsmiljø, svarende til et lavere gennemsnit, ved de
to mål for retfærdighed (2,9 og 3,3 versus 3,1 og 3,7) og de to mål for samarbejde og kollegial
hjælp (4,4 og 4,3 versus 4,6 og 4,5). Medarbejderne har derudover et dårligere arbejdsmiljø,
svarende til et højere gennemsnit, sammenlignet med lederne ved enkelte mål for
uoverskuelighed (resultater ikke vist), heriblandt den samlede score for uoverskuelighed (1,2
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versus 1,1). Af de i alt 216 ledere svarede 158 (73 pct.) på spørgsmålene om ledelseskvalitet.
Sammenlignet med disse lederes besvarelser har medarbejderne en lavere gennemsnitsscore ved
flere af indikatorerne for ledelseskvalitet (resultater ikke vist).
Vold, trusler, mobning og seksuel chikane
Sammenlignet med lederne har medarbejderne en større andel, der har været udsat for mobning
de seneste 12 måneder (25 pct. versus 17 pct.).
Fysisk arbejdsmiljø
Sammenlignet med lederne har medarbejderne et dårligere arbejdsmiljø, svarende til et højere
gennemsnit, ved: ’Fysisk hårdt arbejde’ (5,2 versus 3,4), ’Typiske løft anstrengende’ (2,6 versus
2,3) og ’Løfter alene’ (2,2 versus 1,9).
Blandt medarbejderne er der sammenlignet med lederne en højere andel, som er udsat for
følgende belastende arbejdsstillinger: ’Går eller står mindst ¾ af tiden’ (51 pct. versus 14 pct.),
’Ryggen vredet mindst ¼ af tiden’ (40 pct. versus 22 pct.), ’Armene løftet mindst ¼ af tiden’ (35
pct. versus 21 pct.), ’På hug eller på knæ mindst ¼ af tiden’ (42 pct. versus 19 pct.), ’Skubber eller
trækker mindst ¼ af tiden’ (37 pct. versus 13 pct.), ’Bærer eller løfter mindst ¼ af tiden’ (47 pct.
versus 26 pct.) og ’Løfter eller bærer mindst 16 kg’ (14 pct. versus 9 pct.). Omvendt har
medarbejderne en lavere andel, der ’Sidder ned mindst ¾ af tiden’ (14 pct. versus 34 pct.)
sammenlignet med lederne.
Sammenlignet med lederne har medarbejderne en større andel, der er begrænset i deres arbejde
på grund af smerter (34 pct. versus 24 pct.) samt oplever smerter i armene og/eller håndleddene
(38 pct. versus 26 pct.). Derudover bruger en større andel blandt medarbejderne værnemidler
mod støj mindst ¼ af arbejdstiden (85 pct. versus 76 pct.) sammenlignet med lederne.
Sammenlignet med lederne har medarbejderne tilmed en større andel, der har våde eller fugtige
hænder mindst ¼ af arbejdstiden (46 pct. versus 29 pct.) og hudkontakt med kemikalier mindst ¼
af arbejdstiden (18 pct. versus 10 pct.).
Arbejdsulykker og sikkerhed
Sammenlignet med lederne har medarbejderne et dårligere arbejdsmiljø, svarende til et lavere
gennemsnit, ved: ’Får den nødvendige vejledning og instruktion’ (3,3 versus 3,4), ’Ledelsen
opmuntrer til altid at arbejde sikkert’ (3,4 versus 3,7), ’Ledelsen inddrager i beslutninger
vedrørende sikkerhed’ (3,0 versus 3,3) og ’Hjælper hinanden med at arbejde sikkert’ (3,4 versus
3,6).
Helbred og arbejdsevne
Sammenlignet med lederne har medarbejderne et dårligere helbred, svarende til et højere
gennemsnit, ved følgende symptomer på depression: ’Mindre selvtillid’ (1,7 versus 1,6), ’Stille og
fåmælt’ (1,9 versus 1,6), ’Søvnbesvær’ (2,4 versus 2,1) og ’Øget appetit’ (1,7 versus 1,5).
Medarbejdernes gennemsnit i den samlede depressionsscore (MDI) er tilsvarende højere end
ledernes (8,8 versus 7,5).
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Sammenlignet med lederne har medarbejderne et lavere gennemsnit for jobtilfredshed (3,8 versus
4,0).
Prioritering af arbejdsmiljøet
I samtlige mål for oplevelsen af arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet og
medarbejderinddragelse har medarbejderne et lavere gennemsnit sammenlignet med lederne
(resultater ikke vist). Sammenlignet med lederne benytter medarbejderne i højere grad TV-stuen
(70 pct. versus 57 pct.) og PC-rummet (19 pct. versus 7 pct.) på deres respektive anlæg og i mindre
grad motionsrummet (60 pct. versus 71 pct.).
Arbejdstider, natarbejde og sygefravær
Sammenlignet med lederne har medarbejderne i gennemsnit færre arbejdstimer om ugen, når de
er offshore (87 versus 92). Blandt medarbejderne er der sammenlignet med lederne en større
andel, som har skiftende arbejdstider med natarbejde (48 pct. versus 37 pct.) og en lavere andel,
som har fast dag- eller aftenarbejde (47 pct. versus 59 pct.).
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13. DISKUSSION
Undersøgelsens styrke er først og fremmest, at den bidrager til den eksisterende, men sparsomme
viden om arbejdsmiljøet og helbredet blandt ansatte på offshore-anlæg til olie- og gasproduktion i
Danmark. Undersøgelsens design bygger på spørgeskemadata med mange nuancerede og
validerede spørgsmål og skalaer, der belyser arbejdsmiljøet og helbredet. Enkelte spørgsmål er
tilmed udarbejdet specifikt til branchen. Størstedelen af spørgsmålene kan imidlertid genfindes i
tidligere nationale undersøgelser ved NFA, hvilket har muliggjort en sammenligning af resultaterne
for offshore med et unikt konstrueret benchmark. Resultaterne kan således holdes op imod et
formodentlig meningsgivende sammenligningsgrundlag, der tager højde for heterogeniteten af
jobgrupper, der er repræsenteret i offshore-branchen. Endelig er det en styrke, at det har været
muligt at lave analyser, hvor resultater for medarbejdere og ledere sammenlignes. Analyserne
viser, hvilke forskelle, der gør sig gældende i arbejdsmiljø og helbredsindikatorer for de to
grupper.
Det har ikke været muligt at koble CPR eller kontaktoplysninger til offshore-populationens
besvarelser grundet hensyn til gennemførelsen af indsamlingen og datasikkerhed. Derfor har det
ikke været muligt at lave en bortfaldsanalyse af de offshore-ansatte, som var inviteret til at
deltage, men som ikke besvarede spørgeskemaet. Ligeledes har det ikke været muligt at
undersøge, hvorvidt jobgruppesammensætning, der danner grundlag for benchmarket, er i
overensstemmelse med den reelle sammensætning af offshore-ansatte, som besvarede
spørgeskemaet. Såfremt offshore-populationens jobgruppe sammensætning afviger meget fra
benchmarkets kan det forskyde resultaterne. Dette har ikke været muligt at teste. Statistisk
signifikante forskelle mellem offshore-populationen og benchmarket skal derfor tolkes med denne
viden og forsigtighed.
Undersøgelsen har en relativt lav svarprocent (32 pct.) og det samlede antal besvarelser har derfor
ikke været stort nok til at undersøge eventuelle køns- eller alderseffekter. Den lave svarprocent er
ikke overraskende i lyset af, at en lignende undersøgelse blandt ansatte på engelske offshoreanlæg til olie- og gasproduktion opnåede samme svarprocent (Mearns et al., 2010). Det giver en
indikation om, at det er en svær målgruppe at nå. Samtidig betyder det, at ledere vægter højere i
offshore-populationen end i benchmarket, hvilket kan påvirke estimaterne.
Endelig lader det til, at ledere er overrepræsenteret i studiepopulationen, da den observerede
andel af ledere (dvs. personer, der har svaret, at de er ansat som leder) er 32 pct., hvilket er højere
end forventet (ifølge en opgørelse fra en af operatørerne er andelen af ledere ifølge deres
terminologi på ét anlæg 6-7 pct.). Mulige forklaringer på, at andelen af ledere er højere end
forventet, er, at ledere har prioriteret undersøgelsen i højere grad, haft bedre tid og praktisk
mulighed for at besvare på spørgeskemaet. En anden mulig forklaring er, at svarkategorien ’ledere
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(platformschef, driftsleder, formand m.v.’) har givet anledning til en bred fortolkning, hvorfor
personale med en lavere grad af personaleansvar har valgt denne besvarelsesmulighed. Andelen
af ledere er en subjektiv vurdering, der ikke kan sammenlignes med registerfordelingen i AHbenchmarket grundet manglende information om deltagerne i offshore-populationen. Det er
derfor et forhold, som skal medtænkes, når man konkluderer på forskelle mellem offshorepopulationen og benchmarket.
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14. KONKLUSION
Sammenlignet med benchmarket har offshore-populationen generelt et statistisk signifikant mere
positivt (forstået som bedre) arbejdsmiljø og helbred ved: delkomponent 1 (psykisk eksponering
og stress) i det psykiske belastningsindeks, kollegial anerkendelse, samarbejde og kollegial støtte,
arbejdsulykker og sikkerhed, selvvurderet helbred, selvvurderet arbejdsrelateret sygdom og
sygefravær.
Omvendt har offshore-populationen et statistisk signifikant mere negativt (forstået som dårligere)
arbejdsmiljø og helbred sammenlignet med benchmarket ved: delkomponent 2 (mobning og
depression) i det psykiske belastningsindeks, delkomponent 4 (mere end lidt træt) i muskel-skelet
belastningsindekset, følelsesmæssige krav, indflydelse, retfærdighed, arbejdspladsens
rummelighed, mobning og jobtilfredshed.
Ved kvantitative krav, rolleklarhed, uoverskuelighed, konflikter mellem arbejde og privatliv, fysiske
krav og fysisk anstrengelse, smerter i kroppen, selvvurderet arbejdsevne samt prioritering af
arbejdsmiljøet og medarbejderinddragelse har offshore-populationen ved flere indikatorer end
benchmarket et mere positivt (forstået som bedre) arbejdsmiljø og helbred.
Ved ledelseskvalitet, hudpåvirkning og hudproblemer, symptomer på depression samt træthed og
søvn har offshore-populationen ved flere indikatorer end benchmarket et mere negativt (forstået
som dårligere) arbejdsmiljø og helbred.
De statistisk signifikante forskelle mellem offshore-populationen og benchmarket skal imidlertid
tolkes med forsigtighed da benchmarket er en teoretisk størrelse med de usikkerheder og
potentielle fejlkilder, som ligger i det, hvorfor p-værdier og sikkerhedsintervaller ikke må
overfortolkes. Vurderinger af sikkerhedsintervaller og p-værdier bør derfor suppleres med en
vurdering af de absolutte forskelle mellem estimaterne (andele i pct. og gennemsnit).
Yderligere analyser viser, at sammenlignet med lederne har medarbejderne et statistisk signifikant
dårligere arbejdsmiljø og helbred ved flere af de målte faktorer, dog med få undtagelser ved fx
’Følelsesmæssige krav’ og ’Kvantitative krav’.
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APPENDIKS 1
Operationalisering af variablene
Tabel 1: Operationalisering af køn, alder og ansættelsesforhold
Indikatorer
Køn og alder
 Køn


Aldersfordelingen



Alder

Ansættelsesforhold
 Ansat som …

Spørgsmålsformuleringer

Svarmuligheder til spørgsmål

Operationalisering

Er du …?

1: ’Mand’ eller 2: ’Kvinde’

Andel (i %) ud for hver
svarmulighed.
Andel (i %) ud for hver
alderskategori.
Kategorisering af
deltagernes alder: 1:
’34 år eller derunder’, 2:
’35-44 år’, 3: ’45-54 år’
eller 4: ’55 år eller
derover’.

Hvilket år er du født?

Fritekst; fødselsår

Gennemsnit
Alder blev beregnet
som: 2017 minus
’fødselsår’.

Er du …?

1: ’Leder (platformschef,
driftsleder, formand m.v.)’, 2:
’Medarbejder’, eller 3: ’Andet’.

Andel (i %) i hver
svarmulighed (1-3).



Ansat af …

Hvem er du ansat af?

1: ’En operatør på fast anlæg’,
2: ’En ejer af mobilt anlæg’, 3:
’En entreprenør på fast anlæg
(fx catering, stilladsbygger,
malerarbejde etc.)’, 4: ’En
entreprenør på mobilt anlæg
(fx catering, stilladsbygger,
malerarbejde etc.)’ eller 5:
’Andet’.

Andel (i %) i hver
svarmulighed (1-5).



Ansættelsesbetingelser

Hvordan er du ansat?

1: ’Ansat til at arbejde offshore
periodevis?’, 2: ’ Ansat til at
arbejde fast offshore’, 3: ’Ansat
som specialist med kortvarigt
ophold offshore’ eller 4:
’Andet’.

Andel (i %) i hver
svarmulighed på nær 3
og 4, som er slået
sammen af hensyn til
datasikkerhed.



Anciennitet

Hvor længe har du været beskæftiget
offshore?

Fritekst; antal år og antal
måneder.

Gennemsnit
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Tabel 2: Operationalisering af belastningsmålene
Belastningsindikatorer
Indeks for psykisk belastning
 Psykisk
belastningsindeks



Delkomponent 1:
Psykosociale
eksponeringer
kombineret med
symptomer på stress

Spørgsmålsformuleringer

Svarmuligheder til spørgsmål

Operationalisering
Andel (i %), der
opfylder mindst én af
de tre psykiske
delkomponenters
betingelser for psykisk
belastning.

Spørgsmål om psykosociale
eksponeringer:
Hvor ofte:
1) får du den hjælp og støtte, du har brug
for fra din nærmeste leder?
2) anerkender du og dine kolleger
hinanden i arbejdet?
3) samarbejder du og dine kolleger, når der
opstår problemer, der kræver løsninger?
4) har du indflydelse på, hvordan du løser
dine arbejdsopgaver?
5) bliver du følelsesmæssigt berørt af dit
arbejde?
6) får du den information, du behøver for
at udføre dit arbejde?
7) får du den vejledning og instruktion, du
behøver for at udføre dit arbejde?
8) ved du helt klart, hvad der er dine
arbejdsopgaver?
9) bliver der stillet modsatrettede krav til
dig i dit arbejde?
10) oplever du, at du har nok tid til dine
arbejdsopgaver?
11) har du tidsfrister, som er svære at
holde?
Spørgsmål til oplevede symptomer på
stress (indikatorer for uoverskuelighed):
Hvor ofte inden for den seneste måned har
du følt:
A) at vanskelighederne på arbejdet hobede
sig sådan op, at du ikke kunne klare dem?
B) dig sikker på dine evner til at klare
vanskeligheder på arbejdet?
C) at tingene på arbejdet udviklede sig,
som du ønskede det?

Svarmuligheder til
psykosociale eksponeringer (jo
højere score desto mere
eksponeret):
Til spørgsmål 1-4 og 6-10:
0: ’Altid’, 1: Ofte’, 2:
’Sommetider’, 3: Sjældent’, 4:
’Aldrig’

Andel (i %), dvs. har
kombinationen af
psykosocial belastning
(score >= 19) og
symptomer på stress
(score >= 6).

Til spørgsmål 5, 9 og 11:
0: ’Aldrig’, 1: ’Sjældent’, 2:
’Sommetider’, 3: ’Ofte’, 4:
’Altid’
Værdierne (0-4) i de 11
spørgsmål om psykosocial
eksponering summeres til en
samlet score (0-44).

Svarmuligheder til oplevede
symptomer på stress (jo højere
score desto flere symptomer):
Til spørgsmål A:
0: ’Aldrig’, 1: ’Sjældent’, 2:
’Sommetider’, 3: ’Ofte’, 4:
’Altid’
Til spørgsmål B og C:
0: ’Altid, 1: ’Ofte’, 2:
’Sommetider’, 3: ’Sjældent’, 4:
’Aldrig’
Værdierne (0-4) i de tre
spørgsmål om symptomer på
stress (A-C) summeres til en
samlet score (0-12).
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Delkomponent 2:
mobning og
depressionssymptomer

Delkomponent 3:
vold eller trusler om
vold og
depressionssymptomer

Spørgsmål om mobning:
Har du inden for de seneste 12 måneder
været:
udsat for mobning på din arbejdsplads
(dvs. når en eller flere personer
regelmæssigt og over længere tid – eller
gentagne gange på grov vis – udsætter en
eller flere personer for krænkende
handlinger, som vedkommende opfatter
som sårende eller nedværdigende)?

Svarmuligheder til mobning:
1: ’Nej, aldrig’, 2: ’Ja,
sjældnere’, 3: ’Ja, månedligt’, 4:
’Ja, ugentligt’ eller 5: ’Ja,
dagligt’.

Spørgsmål til oplevede symptomer på
depression (vha. MDI-skalaen):
Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du:
1) følt dig trist til mode, ked af det?
2) manglet interesse for dine daglige
gøremål?
3) følt, at du manglede energi og kræfter?
4) haft mindre selvtillid?
5) haft dårlig samvittighed eller
skyldfølelse?
6) følt, at livet ikke var værd at leve?
7) haft besvær med at koncentrere dig, fx
om at læse avis eller følge med i fjernsyn?
8) følt dig rastløs?
9) følt dig stille eller fåmælt?
10) haft besvær med at sove om natten?
11) haft nedsat appetit?
12) haft øget appetit?

Svarmuligheder til
depressionssymptomer:
’På intet tidspunkt’ (0), ’Lidt af
tiden’ (10), ’Noget af tiden’
(20), ’En hel del af tiden’ (30),
’Det meste af tiden’ (40) eller
’Hele tiden’ (50)

Spørgsmål om vold og trusler om vold:
Har du inden for de seneste 12 måneder
været:
1) udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?
2) udsat for trusler om vold på din
arbejdsplads?

Svarmuligheder til vold og
trusler om vold:
1: ’Nej, aldrig’, 2: ’Ja,
sjældnere’, 3: ’Ja, månedligt’, 4:
’Ja, ugentligt’ eller 5: ’Ja,
dagligt’.

Personer, der svarer ’Ja’ (2-5)
angives som eksponeret for
mobning, mens personer, der
svarer ’Nej, aldrig’ (1), angives
som ikke-eksponerede.

Værdierne for de enkelte svar
lægges sammen for hver
deltager, der således får en
score fra 0 til 50. Et samlet
gennemsnit for alle deltagere
beregnes (skala 0-50).

Personer, der svarer ’Ja’ (2-5) i
mindst et af spørgsmålene
angives som eksponeret for
vold eller trusler om vold, mens
personer, der svarer ’Nej,
aldrig’ (1) i begge spørgsmål,
angives som ikke-eksponerede.
Spørgsmål til oplevede symptomer på
depression (vha. MDI-skalaen):
Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du:
1) følt dig trist til mode, ked af det?
2) manglet interesse for dine daglige
gøremål?
3) følt, at du manglede energi og kræfter?
4) haft mindre selvtillid?
5) haft dårlig samvittighed eller
skyldfølelse?
6) følt, at livet ikke var værd at leve?
7) haft besvær med at koncentrere dig, fx
om at læse avis eller følge med i fjernsyn?
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Andel (i %), dvs. har
kombinationen af
mobning (svarene ’Ja’)
og symptomer på
depression (score >=
13).

Andel (i %), dvs. har
kombinationen af vold
eller trusler om vold
(svarene ’Ja’ i mindst et
af spørgsmålene) og
symptomer på
depression (score >=
13).

Svarmuligheder til
depressionssymptomer:
’På intet tidspunkt’ (0), ’Lidt af
tiden’ (10), ’Noget af tiden’
(20), ’En hel del af tiden’ (30),
’Det meste af tiden’ (40) eller
’Hele tiden’ (50)
Værdierne for de enkelte svar
lægges sammen for hver
deltager, der således får en
score fra 0 til 50. Et samlet
gennemsnit for alle deltagere
beregnes (skala 0-50).
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8) følt dig rastløs?
9) følt dig stille eller fåmælt?
10) haft besvær med at sove om natten?
11) haft nedsat appetit?
12) haft øget appetit?
Indeks for muskelskelet
belastning
 Muskelskelet
belastningsindeks

Andel (i %), der
opfylder alle fire
delkomponenters
betingelser for
muskelskelet
belastning.



Delkomponent 1:
Fysisk hårdt arbejde

Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit
nuværende arbejde? Marker ét svar på
skalaen fra 0 til 10

En skala fra 0 til 10, hvor 0:
’Ikke hårdt’ og 10: ’Maksimalt
hårdt’.

Andel (i %), der scorer
mindst 6 på skalaen (010).



Delkomponent 2:
Udsættelse for mindst
én ergonomisk
belastning

Spørgsmål til ergonomiske belastninger i
arbejdsmiljøet:
Hvor stor en del af din arbejdstid:
1) går eller står du?
2) arbejder du med ryggen vredet eller
foroverbøjet uden at støtte med hænder
og arme?
3) har du armene løftet i eller
overskulderhøjde?
4) gør du de samme armbevægelser mange
gange i minuttet (fx pakkearbejde,
montering, maskinføring eller udskæring)?
5) sidder du på hug eller ligger på knæ, når
du arbejder?
6) skubber eller trækker du?
7) bærer eller løfter du?

Svarmuligheder til
ergonomiske belastninger:
1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der er udsat
for mindst én af de otte
eksponeringer i
arbejdet.

Spørgsmål 8 om ergonomiske
belastninger:
8) Hvad vejer det, du typisk bærer eller
løfter?

Svarmuligheder til spørgsmål
8:
1: ’Under 5 kg’, 2: ’5-15 kg’, 3:
’16-29 kg’ eller 4: ’30 kg eller
derover’.

Man er belastet iflg. spørgsmål
1, hvis mindst ¾ af tiden
(svarene 5-6).
Man er belastet iflg.
spørgsmålene 2-7, hvis mindst
¼ af tiden (svarene 3-6).

Man er belastet iflg. spørgsmål
8, hvis 30 kg eller derover (svar
4).


Delkomponent 3:
Begrænset pga.
smerter

Har du på grund af smerter været
begrænset på dit arbejde inden for de
seneste 3 måneder?

1: ’Nej’, 2: ’Ja, lidt’, 3: ’Ja, en
del’, eller 4: ’Ja, meget’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-4)



Delkomponent 4:
Mere end lidt træt
efter en typisk
arbejdsdag

Hvor træt er du efter en typisk arbejdsdag?

1: ’Ikke træt’, 2: ’Lidt træt’, 3:
’Noget træt’, 4: ’Meget træt’
eller 5: ’Helt udmattet’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-4)
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Tabel 3: Operationalisering af indikatorer for psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøindikatorer
Følelsesmæssige krav
 Kontakt til personer i
vanskelige situationer



Følelsesmæssigt berørt

Indflydelse
 Hvordan opgaver løses



Hvornår opgaver løses

Kollegial anerkendelse
 Kollegial anerkendelse

Kvantitative krav
 Ikke nok tid

Spørgsmålsformulering

Svarmuligheder til spørgsmål

Operationalisering

Hvor ofte har du i dit arbejde kontakt til
personer, der befinder sig i vanskelige
situationer (personer, der fx er ramt af
alvorlig sygdom, ulykke, sorg, krise eller
sociale problemer)?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt i
dit arbejde?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du
løser dine arbejdsopgaver?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte har du indflydelse på, hvornår du
løser dine arbejdsopgaver?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte anerkender du og dine kolleger
hinanden i arbejdet?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte oplever du, at du har nok tid til
dine arbejdsopgaver?

1: ’Altid’, 2: ’Ofte’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Sjældent’, 5:
Aldrig’

Gennemsnit fra 1 til 5
Scoren er vendt om,
dvs.: 1: ’Aldrig’, 2:
’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’,
5: ’Altid’

Variablens skala er vendt om, så en højere
score er lig sjældnere tid til arbejdsopgaver
(dvs. højere kvantitative krav)


Højt tempo

Hvor ofte er det nødvendigt at holde et
højt arbejdstempo?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5



Svære tidsfrister

Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære
at holde?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5



Uventede opgaver

Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver,
som sætter dig under tidspres?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5



Til rådighed uden for
normal arbejdstid

Hvor ofte står du til rådighed uden for
normal arbejdstid?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5



Overarbejde

Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde
over?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte bliver alle medarbejdere, der
påvirkes betydeligt af en given beslutning,
hørt?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte bliver alle medarbejdere
behandlet retfærdigt på arbejdspladsen?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Retfærdighed
 Høres om beslutninger



Behandles retfærdigt

Rolleklarhed
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Tilstrækkelig
information

Hvor ofte får du den nødvendige
information, du behøver for at udføre dit
arbejde?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5



Tilstrækkelig vejledning
og instruktion

Hvor ofte får du den vejledning og
instruktion, du behøver for at udføre dit
arbejde?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5



Klare arbejdsopgaver

Hvor ofte ved du helt klart, hvad der er
dine arbejdsopgaver?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5



Ej modsatrettede krav

Hvor ofte bliver der stillet modsatrettede
krav til dig i dit arbejde?

1: ’Altid’, 2: ’Ofte’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Sjældent’, 5:
Aldrig’

Gennemsnit fra 1 til 5
Scoren er vendt om,
dvs.: 1: ’Aldrig’, 2:
’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’,
5: ’Altid’

Hvor ofte tages der hensyn til
medarbejdere med færre kræfter (fx ældre
eller syge) på din arbejdsplads?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte samarbejder du og dine kolleger,
når der opstår problemer, der kræver
løsninger?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte hjælper du og dine kolleger
hinanden med at opnå det bedst mulige
resultat?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte har du følt dig stresset i de
seneste 2 uger?

0: ’Aldrig’, 1: ’Sjældent’, 2:
’Sommetider’, 3: ’Ofte’ eller 4:
’Hele tiden’

Gennemsnit fra 0 til 4

Hvad var den vigtigste kilde til din stress?

A: ’Arbejde’, B: ’Privatliv’ eller
C: ’Både arbejde og privatliv’

Andel (i %) ved A, B og
C

Hvor ofte inden for den seneste måned har
du følt, at du var ude af stand til at styre
vigtige ting i dit liv?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Variablens skala er vendt om, så en højere
score er lig mindre grad af modsatrettede
krav (dvs. højere rolleklarhed)
Arbejdspladsens
rummelighed
 Hensyntagen til
medarbejdere med
færre kræfter
Samarbejde og kollegial
støtte
 Kollegialt samarbejde



Kollegial hjælp

’Føle sig stresset’
 Stress de seneste 2
uger


Vigtigste kilde

Uoverskuelighed
 Ude af stand til at styre
vigtige ting


Vanskelighederne
hober sig op

Hvor ofte inden for den seneste måned har
du følt, at vanskelighederne på arbejdet
hobede sig sådan op, at du ikke kunne
klare dem?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5



Ej sikker på egne evner

Hvor ofte inden for den seneste måned har
du følt dig sikker på dine evner til at klare
vanskeligheder på arbejdet?

1: ’Altid’, 2: ’Ofte’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Sjældent’, 5:
Aldrig’

Gennemsnit fra 1 til 5
Scoren er vendt om,
dvs.: 1: ’Aldrig’, 2:
’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’,
5: ’Altid’

Variablens skala er vendt om, så en højere
score er lig højere grad af manglende tro
på egne evner (dvs. højere grad af
uoverskuelighed)
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Tingene udvikler sig
ikke som ønsket

Hvor ofte inden for den seneste måned har
du følt, at tingene på arbejdet udviklede
sig, som du ønskede det?

1: ’Altid’, 2: ’Ofte’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Sjældent’, 5:
Aldrig’

Gennemsnit fra 1 til 5
Scoren er vendt om,
dvs.: 1: ’Aldrig’, 2:
’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’,
5: ’Altid’

Et gennemsnit af de fire spørgsmål om
uoverskuelighed

0: ’Aldrig’, 1: ’Sjældent’, 2:
’Sommetider’, 3: ’Ofte’ eller 4:
’Altid’

Gennemsnit fra 0 til 4

Hvor ofte oplever du, at dit arbejde tager
så meget af din energi, at det går ud over
privatlivet?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte oplever du, at dit arbejde tager
så meget af din tid, at det går ud over
privatlivet?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’

Gennemsnit fra 1 til 5

Hvor ofte involverer din nærmeste leder
dig i tilrettelæggelsen af dit arbejde?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’, 5:
’Altid’ eller 6: ’Har ingen leder’.

Gennemsnit fra 1 til 5
Deltagere, der har
svaret ’Har ingen leder’
er ikke inkluderet i
beregningerne.

Variablens skala er vendt om, så en højere
score er lig mere følelse af, at tingene ikke
udvikler sig som ønsket (dvs. højere grad af
uoverskuelighed)


Samlet score for
uoverskuelighed
(PSS-4)
Konflikter mellem arbejde
og privatliv
 Arbejde tager energi
fra privatliv


Arbejde tager tid fra
privatliv

Ledelseskvalitet
 Medarbejdernes
involvering i
tilrettelæggelse af eget
arbejde


Nødvendig ris og ros
fra nærmeste leder

Hvor ofte giver din nærmeste leder dig den
nødvendige feedback (ris og ros) for dit
arbejde?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’, 5:
’Altid’ eller 6: ’Har ingen leder’.

Gennemsnit fra 1 til 5
Deltagere, der har
svaret ’Har ingen leder’
er ikke inkluderet i
beregningerne.



Anerkendelse og
påskønnelse fra
ledelsen

Hvor ofte bliver dit arbejde anerkendt og
påskønnet af ledelsen?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’, 5:
’Altid’ eller 6: ’Har ingen leder’.

Gennemsnit fra 1 til 5
Deltagere, der har
svaret ’Har ingen leder’
er ikke inkluderet i
beregningerne.



Hjælp og støtte fra
nærmeste leder

Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du
har brug for fra din nærmeste leder?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’, 5:
’Altid’ eller 6: ’Har ingen leder’.

Gennemsnit fra 1 til 5
Deltagere, der har
svaret ’Har ingen leder’
er ikke inkluderet i
beregningerne.



Virksomhedens mål
forklaret ift. ansvar

Hvor ofte forklarer din nærmeste leder dig
virksomhedens mål, så du forstår, hvad de
betyder for dine opgaver?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’, 5:
’Altid’ eller 6: ’Har ingen leder’.

Gennemsnit fra 1 til 5
Deltagere, der har
svaret ’Har ingen leder’
er ikke inkluderet i
beregningerne.



Tilstrækkelige
beføjelser ift. ansvar

Hvor ofte har du tilstrækkelige beføjelser i
forhold til det ansvar, du har i dit arbejde?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’, 5:
’Altid’ eller 6: ’Har ingen leder’.

Gennemsnit fra 1 til 5
Deltagere, der har
svaret ’Har ingen leder’
er ikke inkluderet i
beregningerne.



Lederens engagement i
medarbejdernes faglige

Hvor ofte tager din nærmeste leder sig tid
til at engagere sig i din faglige udvikling?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’, 5:
’Altid’ eller 6: ’Har ingen leder’.

Gennemsnit fra 1 til 5
Deltagere, der har
svaret ’Har ingen leder’
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udvikling

er ikke inkluderet i
beregningerne.



Tillid til udmeldinger
fra ledelsen

Hvor ofte kan man stole på de
udmeldinger, der kommer fra ledelsen?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’, 5:
’Altid’ eller 6: ’Har ingen leder’.

Gennemsnit fra 1 til 5
Deltagere, der har
svaret ’Har ingen leder’
er ikke inkluderet i
beregningerne.



Samlet gennemsnit for
ledelseskvalitet

Et samlet gennemsnit af de otte spørgsmål
om ledelseskvalitet

En skala fra 0-5, hvor 0 er
laveste grad af ledelseskvalitet
og 5 er højeste.

Gennemsnit fra 1 til 5
Deltagere, der har
svaret ’Har ingen leder’
er ikke inkluderet i
beregningerne.
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Tabel 4: Operationalisering af indikatorer for vold, trusler, mobning og seksuel chikane
Arbejdsmiljøindikatorer
Fysisk vold og trusler om
vold
 Fysisk vold



Trusler om vold

Mobning, skænderier og
konflikter
 Mobning



Skænderier eller
konflikter (månedligt
eller oftere)

Seksuel chikane
 Seksuel chikane

Appendiks 1

Spørgsmålsformulering

Svarmuligheder til spørgsmål

Operationalisering

Har du inden for de seneste 12 måneder
være udsat for fysisk vold på din
arbejdsplads?

1: ’Nej, aldrig’, 2: ’Ja,
sjældnere’, 3: ’Ja, månedligt’, 4:
’Ja, ugentligt’ eller 5: ’Ja,
dagligt’).

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-5)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).

Har du inden for de seneste 12 måneder
være udsat for trusler om vold på din
arbejdsplads?

1: ’Nej, aldrig’, 2: ’Ja,
sjældnere’, 3: ’Ja, månedligt’, 4:
’Ja, ugentligt’ eller 5: ’Ja,
dagligt’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-5)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).

Har du inden for de seneste 12 måneder
været udsat for mobning på din
arbejdsplads (dvs. når en eller flere
personer regelmæssigt og over længere tid
– eller gentagne gange på grov vis –
udsætter en eller flere personer for
krænkende handlinger, som
vedkommende opfatter som sårende eller
nedværdigende)?

1: ’Nej, aldrig’, 2: ’Ja,
sjældnere’, 3: ’Ja, månedligt’, 4:
’Ja, ugentligt’ eller 5: ’Ja,
dagligt’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-5)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).

Har du inden for de seneste 12 måneder
haft skænderier eller konflikter med nogen
på din arbejdsplads?

1: ’Nej, aldrig’, 2: ’Ja,
sjældnere’, 3: ’Ja, månedligt’, 4:
’Ja, ugentligt’ eller 5: ’Ja,
dagligt’.

Andel (i %), der svarer
’Ja, månedligt eller
oftere’ (svarmulighed 35) versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).

Har du inden for de seneste 12 måneder
blevet udsat for seksuel chikane på din
arbejdsplads?

1: ’Nej, aldrig’, 2: ’Ja,
sjældnere’, 3: ’Ja, månedligt’, 4:
’Ja, ugentligt’ eller 5: ’Ja,
dagligt’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-5)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).
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Tabel 5: Operationalisering af indikatorer for fysisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøindikatorer
Fysiske krav og fysisk
anstrengelse
 Fysisk hårdt arbejde

Spørgsmålsformulering

Svarmuligheder til spørgsmål

Operationalisering

Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit
nuværende arbejde? Marker ét svar på
skalaen fra 0 til 10

En skala fra 0 til 10, hvor 0:
’Ikke hårdt’ og 10: ’Maksimalt
hårdt’.

Gennemsnit fra 0 til 10



Typiske løft
anstrengende

Hvor ofte finder du de typiske løft i dit
arbejde anstrengende?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’, 5:
’Altid’

Gennemsnit 1-5



Anvender ikke de
nødvendige
hjælpemidler

Hvor ofte anvender du hjælpemidler, hvor
det er nødvendigt, under løft eller flytning
af ting eller personer?

1: ’Altid’, 2: ’Ofte’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Sjældent’, 5:
’Aldrig’

Gennemsnit 1-5
Scoren er vendt om,
dvs.: 1: ’Aldrig’, 2:
’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’,
5: ’Altid’

Variablens skala er vendt om, så en højere
score er lig mindre tilbøjelighed til at
anvende de nødvendige hjælpemidler
under løft eller flytning (dvs. højere grad af
fysisk anstrengelse)


Løfter alene

Hvor ofte sker det, at du alene løfter eller
flytter ting eller personer, selv om der
egentlig burde være to om det?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’, 5:
’Altid’

Gennemsnit 1-5



Sidder ned mindst ¾ af
tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid sidder
du?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 5-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-4).



Går eller står mindst ¼
af tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid går eller
står du?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



Går eller står mindst ¾
af tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid går eller
står du?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 5-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-4).



Ryggen vredet mindst
¼ af tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid arbejder
du med ryggen vredet eller foroverbøjet
uden at støtte med hænder og arme?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



Armene løftet mindst ¼
af tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid har du
armene løftet i eller overskulderhøjde?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



Samme armbevægelse
mindst ¼ af tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid gør du de
samme armbevægelser mange gange i
minuttet (fx pakkearbejde, montering,
maskinføring eller udskæring)?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



På hug eller på knæ
mindst ¼ af tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid sidder du
på hug eller ligger på knæ, når du
arbejder?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).
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Skubber eller trækker
mindst ¼ af tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid skubber
eller trækker du?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



Bærer eller løfter
mindst ¼ af tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid bærer
eller løfter du?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



Løfter eller bærer
mindst 16 kg

Hvad vejer det, du typisk bærer eller
løfter?

1: ’Under 5 kg’, 2: ’5-15 kg’, 3:
’16-29 kg’ eller 4: ’30 kg eller
derover’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-4)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).

Angiv graden af den værste smerte, du har
haft i nakke eller skuldre inden for de
seneste 3 måneder.

En skala fra 0 til 10, hvor 0: ’Slet
ingen smerte’ og 10: ’Værst
mulige smerte’.

Gennemsnit fra 0 til 10.
Deltagere, der ikke har
haft smerter de seneste
3 måneder er ikke
inkluderet i
beregningerne.

Smerter i kroppen
 Værste smerte i nakke
eller skuldre



Værste smerte i
lænden

Angiv graden af den værste smerte, du har
haft i lænden inden for de seneste 3
måneder.

En skala fra 0 til 10, hvor 0: ’Slet
ingen smerte’ og 10: ’Værst
mulige smerte’.

Gennemsnit fra 0 til 10.
Deltagere, der ikke har
haft smerter de seneste
3 måneder er ikke
inkluderet i
beregningerne.



Smerter mindst flere
gange om ugen

Hvor ofte har du haft smerter inden for de
seneste 3 måneder?

1: ’Slet ikke’, 2: ’Enkelte gange’,
3: ’Et par gange om måneden’,
4: ’Flere gange om ugen’ eller
5: ’Dagligt’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 4-5)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-3).



Begrænset i arbejde
pga. smerter

Har du på grund af smerter været
begrænset på dit arbejde inden for de
seneste 3 måneder?

1: ’Nej’, 2: ’Ja, lidt’, 3: ’Ja, en
del’, eller 4: ’Ja, meget’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-4)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).



Smerter i maven

Har du inden for de seneste 3 måneder
haft smerter i maven?

0: ’Nej’ eller 1: ’Ja’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 1)
versus ’Nej’
(svarmulighed 0).
Deltagere, der ikke har
haft smerter de seneste
3 måneder er ikke
inkluderet i
beregningerne.



Smerter i brystet

Har du inden for de seneste 3 måneder
haft smerter i brystet?

0: ’Nej’ eller 1: ’Ja’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 1)
versus ’Nej’
(svarmulighed 0).
Deltagere, der ikke har
haft smerter de seneste
3 måneder er ikke
inkluderet i
beregningerne.



Smerter i hofterne

Har du inden for de seneste 3 måneder

0: ’Nej’ eller 1: ’Ja’.

Andel (i %), der svarer
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haft smerter i hofterne?

’Ja’ (svarmulighed 1)
versus ’Nej’
(svarmulighed 0).
Deltagere, der ikke har
haft smerter de seneste
3 måneder er ikke
inkluderet i
beregningerne.



Smerter i knæene

Har du inden for de seneste 3 måneder
haft smerter i knæene?

0: ’Nej’ eller 1: ’Ja’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 1)
versus ’Nej’
(svarmulighed 0).
Deltagere, der ikke har
haft smerter de seneste
3 måneder er ikke
inkluderet i
beregningerne.



Smerter i armene
og/eller håndleddene

Har du inden for de seneste 3 måneder
haft smerter i armene og/eller
håndleddene?

0: ’Nej’ eller 1: ’Ja’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 1)
versus ’Nej’
(svarmulighed 0).
Deltagere, der ikke har
haft smerter de seneste
3 måneder er ikke
inkluderet i
beregningerne.



Smerter i nakke
og/eller skuldre

Har du inden for de seneste 3 måneder
haft smerter i nakke og/eller skuldre?

0: ’Nej’ eller 1: ’Ja’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 1)
versus ’Nej’
(svarmulighed 0).
Deltagere, der ikke har
haft smerter de seneste
3 måneder er ikke
inkluderet i
beregningerne.



Smerter i lænden

Har du inden for de seneste 3 måneder
haft smerter i lænden?

0: ’Nej’ eller 1: ’Ja’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 1)
versus ’Nej’
(svarmulighed 0).
Deltagere, der ikke har
haft smerter de seneste
3 måneder er ikke
inkluderet i
beregningerne.



Smerter andre steder

Har du inden for de seneste 3 måneder
haft smerter andre steder?

0: ’Nej’ eller 1: ’Ja’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 1)
versus ’Nej’
(svarmulighed 0).
Deltagere, der ikke har
haft smerter de seneste
3 måneder er ikke
inkluderet i
beregningerne.

Hvor stor en del af din arbejdstid er du
udsat for støj, der er så høj, at du må råbe

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)

Støj og vibrationer
 Forstyrrende støj, så
man må råbe, mindst ¼
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af tiden

for at tale sammen med en, der står lige
ved siden af dig?

’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



Forstyrrende støj i
arbejdet mindst ¼ af
tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid er du
udsat for støj, der forstyrrer dig i dit
arbejde (fx andre menneskers tale,
ventilation, trafik)?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



Kraftige vibrationer i
hænderne mindst ¼ af
tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid er du
udsat for kraftige vibrationer i hænderne
(fx fra håndværktøj)?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



Kraftige vibrationer i
hele kroppen mindst ¼
af tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid er du
udsat for kraftige vibrationer, der rammer
hele kroppen (fx fra udstyr el.lign.)?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



Anvender personlige
værnemidler mindst ¼
af tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid anvender
du personlige værnemidler mod støj
(høreværn, ørepropper mv.)?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).

Hvor stor en del af din arbejdstid er du
udsat for at have våde eller fugtige
hænder?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).

Hudpåvirkning og
hudproblemer
 Våde eller fugtige
hænder mindst ¼ af
tiden



Hudkontakt med
kemikalier mindst ¼ af
tiden

Hvor stor en del af din arbejdstid er du
udsat for hudkontakt med kemikalier (fx
produktionskemikalier, rengøringsmidler,
maling, produkter på spraydåse el.lign.)?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3: ’Ca.
¼ af tiden’, 4: ’Ca. ½ af tiden’, 5:
’Ca. ¾ af tiden’ eller 6: ’Næsten
hele tiden’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 3-6)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1-2).



Hudproblemer

Har du inden for de seneste 12 måneder
haft hudproblemer (kløe, røde knopper,
røde plamager, tør og revnet hud og/eller
små vandblærer)?

1: ’Nej’, 2: ’Ja, nogle dage’, eller
3: ’Ja, en uge eller mere’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-3)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).
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Tabel 6: Operationalisering af indikatorer for arbejdsulykker og sikkerhed
Arbejdsmiljøindikatorer
Arbejdsulykker og sikkerhed
 Vejledning og
instruktion i sikker
udførelse

Spørgsmålsformulering

Svarmuligheder til spørgsmål

Operationalisering

Er du enig eller uenig i følgende udsagn om
sikkerheden på din arbejdsplads? ’Jeg får
den nødvendige vejledning og instruktion i
sikker udførelse af arbejdet.’

1: ’Meget uenig’, 2: ’Uenig’, 3:
’Enig’, 4: ’Meget enig’ eller 5:
’Ikke relevant’.

Gennemsnit fra 1 til 4
Deltagere, der har
svaret ’Ikke relevant’ er
ikke inkluderet i
beregningerne.



Ledelsen opmuntrer til
altid at arbejde sikkert

Er du enig eller uenig i følgende udsagn om
sikkerheden på din arbejdsplads? ’Ledelsen
opmuntrer medarbejderne til at arbejde
sikkert, selv når arbejdsplanen er stram.’

1: ’Meget uenig’, 2: ’Uenig’, 3:
’Enig’, 4: ’Meget enig’ eller 5:
’Ikke relevant’.

Gennemsnit fra 1 til 4
Deltagere, der har
svaret ’Ikke relevant’ er
ikke inkluderet i
beregningerne.



Ledelsen inddrager
medarbejderne i
beslutninger vedr.
sikkerhed

Er du enig eller uenig i følgende udsagn om
sikkerheden på din arbejdsplads? ’Ledelsen
inddrager medarbejderne i beslutninger
vedrørende sikkerhed.’

1: ’Meget uenig’, 2: ’Uenig’, 3:
’Enig’, 4: ’Meget enig’ eller 5:
’Ikke relevant’.

Gennemsnit fra 1 til 4
Deltagere, der har
svaret ’Ikke relevant’ er
ikke inkluderet i
beregningerne.



Hjælper hinanden med
at arbejde sikkert

Er du enig eller uenig i følgende udsagn om
sikkerheden på din arbejdsplads? ’Vi
hjælper hinanden med at arbejde sikkert,
selv når arbejdsplanen er stram.’

1: ’Meget uenig’, 2: ’Uenig’, 3:
’Enig’, 4: ’Meget enig’ eller 5:
’Ikke relevant’.

Gennemsnit fra 1 til 4
Deltagere, der har
svaret ’Ikke relevant’ er
ikke inkluderet i
beregningerne.



Unormalt med mindre
ulykker i det daglige
arbejde

Er du enig eller uenig i følgende udsagn om
sikkerheden på din arbejdsplads? ’Vi
mener, at mindre ulykker er en normal del
af det daglige arbejde.’

1: ’Meget enig’, 2: ’Enig’, 3:
’Uenig’, 4: ’Meget uenig’ eller
5: ’Ikke relevant’.

Gennemsnit fra 1 til 4
Scoren er vendt om,
dvs.: 1: ’Meget uenig’,
2: ’Uenig’, 3: Enig’, 4:
’Meget enig’

Variablens skala er vendt om, så en højere
score er lig mere enig i, at det er unormalt
med mindre ulykker i dagligdagen (dvs.
mere sikkert arbejde)


Nødvendigt at anvende
hjælpemidler uanset
planlægning

Er du enig eller uenig i følgende udsagn om
sikkerheden på din arbejdsplads? ’Vi
planlægger og tilrettelægger arbejdet
sådan, at det ikke er nødvendigt at
anvende hjælpemidler.’

Deltagere, der har
svaret ’Ikke relevant’ er
ikke inkluderet i
beregningerne.
1: ’Meget enig’, 2: ’Enig’, 3:
’Uenig’, 4: ’Meget uenig’ eller
5: ’Ikke relevant’.

Variablens skala er vendt om, så en højere
score er lig mere enig i, at man anvender
hjælpemidler uanset hvad (dvs. mere sikker
arbejdskultur)


Mindst én
arbejdsulykke
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Har du inden for de seneste 12 måneder
været udsat for en eller flere
arbejdsulykker, som medførte mere end én
dags fravær?

Gennemsnit fra 1 til 4
Scoren er vendt om,
dvs.: 1: ’Meget uenig’,
2: ’Uenig’, 3: Enig’, 4:
’Meget enig’
Deltagere, der har
svaret ’Ikke relevant’ er
ikke inkluderet i
beregningerne.

1: ’Ingen ulykker’, 2: ’1 ulykke’,
3: ’2 ulykker’, 4: ’3 ulykker’ og
5: ’4 eller flere ulykker’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-5)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).
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Tabel 7: Operationalisering af indikatorer for helbred og arbejdsevne
Arbejdsmiljøindikatorer
Selvvurderet helbred
 Selvvurderet helbred

Selvvurderet arbejdsevne
 Arbejdsevne

Spørgsmålsformulering

Svarmuligheder til spørgsmål

Operationalisering

Hvordan synes du, at dit helbred er alt i
alt?

1: ’Dårligt’, 2: ’Mindre godt’, 3:
’Godt’, 4: ’Vældig godt’ eller 5:
’Fremragende’.

Gennemsnit 1-5

Hvor mange point vil du give din
nuværende arbejdsevne?

En skala fra 0 til 10, hvor 0:
’Ude af stand til at arbejde’ og
10: ’Bedste arbejdsevne’.

Gennemsnit 0-10



Fysisk arbejdsevne

Hvordan vurderer du din nuværende
arbejdsevne i forhold til de fysiske krav i dit
arbejde?

1: ’Dårlig’, 2: ’Mindre godt’, 3:
’Godt’, 4: ’Vældig godt’ eller 5:
’Fremragende’.

Gennemsnit 1-5



Psykisk arbejdsevne

Hvordan vurderer du din nuværende
arbejdsevne i forhold til de psykiske krav i
dit arbejde?

1: ’Dårlig’, 2: ’Mindre godt’, 3:
’Godt’, 4: ’Vældig godt’ eller 5:
’Fremragende’.

Gennemsnit 1-5

Har du inden for de seneste 12 måneder
haft en sygdom, som skyldtes dit arbejde?

0: ’Nej’ eller 1: ’Ja’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 1)
versus ’Nej’
(svarmulighed 0).

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du følt dig trist til mode, ked af
det?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6

Selvvurderet
arbejdsrelateret sygdom
 Arbejdsrelateret
sygdom

Depressive symptomer
 Trist til mode



Manglet interesse for
daglige gøremål

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du manglet interesse for dine
daglige gøremål?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6



Manglet energi og
kræfter

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du følt, at du manglede energi og
kræfter?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6



Mindre selvtillid

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du haft mindre selvtillid?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6



Dårlig samvittighed
eller skyldfølelse

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du haft dårlig samvittighed eller
skyldfølelse?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6



Følt, at livet ikke var
værd at leve

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du følt, at livet ikke var værd at
leve?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6



Koncentrationsbesvær

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du haft besvær med at
koncentrere dig, fx om at læse avis eller
følge med i fjernsyn?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6
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Rastløshed

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du følt dig rastløs?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6



Stille eller fåmælt

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du følt dig stille eller fåmælt?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6



Søvnbesvær

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du haft besvær med at sove om
natten?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6



Nedsat appetit

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du haft nedsat appetit?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6



Øget appetit

Hvor stor en del af tiden i de seneste 2
uger har du haft øget appetit?

1: ’På intet tidspunkt’, 2: ’Lidt af
tiden’, 3: ’Noget af tiden’, 4: ’En
hel del af tiden’, 5: ’Det meste
af tiden’ eller 6: ’Hele tiden’.

Gennemsnit 1-6



Samlet
depressionsscore (MDI)

Et samlet indeks for graden af
depressionssymptomer. Målt vha. ’The
Major Depression Inventory’ (MDI).

Gennemsnit 0-50
Svarmulighederne til de 12 spørgsmål om depressive
symptomer tildeles nye værdier mellem 0 og 40 point (se
parenteser): ’På intet tidspunkt’ (0), ’Lidt af tiden’ (10),
’Noget af tiden’ (20), ’En hel del af tiden’ (30), ’Det meste
af tiden’ (40) eller ’Hele tiden’ (50)
Værdierne for de enkelte svar lægges sammen for hver
deltager, der således får en score fra 0 til 50. Et samlet
gennemsnit for alle deltagere beregnes.

Træthed og søvn
 Træthed efter
arbejdsdag

Hvor træt er du efter en typisk arbejdsdag?

1: ’Ikke træt’, 2: ’Lidt træt’, 3:
’Noget træt’, 4: ’Meget træt’
eller 5: ’Helt udmattet’.

Gennemsnit 1-5



Svært ved at falde i
søvn igen

Hvor ofte er du vågnet flere gange og har
haft svært ved at falde i søvn igen inden for
din seneste offshore-periode?
I benchmarket er perioden ’de seneste 4
uger’.

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’.

Gennemsnit 1-5



Ikke udhvilet

Hvor ofte har du følt, at du ikke var
udhvilet, når du vågnede inden for din
seneste offshore-periode?
I benchmarket er perioden ’de seneste 4
uger’.

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’.

Gennemsnit 1-5



Træthed i løbet af
dagen

Hvor ofte har du følt dig træt i løbet af
dagen inden for din seneste offshoreperiode?
I benchmarket er perioden ’de seneste 4
uger’.

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
’Altid’.

Gennemsnit 1-5



Max seks timers søvn

Hvor mange timer har du sovet

1: ’Ca. 5 timer eller mindre’, 2:

Andel (i %), der svarer
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Jobtilfredshed
 Jobtilfredshed
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gennemsnitligt i døgnet inden for din
seneste offshore-periode?
I Benchmark er perioden ’de seneste 4
uger’.

’Ca. 6 timer’, 3: ’Ca. 7 timer’, 4:
’Ca. 8 timer’, 5: Ca. 9 timer’
eller 6: ’Ca. 10 timer eller
mere’.

’Ja’ (svarmulighed 1-2)
versus ’Nej’
(svarmulighed 3-6).

Hvor tilfreds er du med dit job som helhed,
alt taget i betragtning?

1: ’Meget utilfreds’, 2:
’Utilfreds’, 3: ’Hverken tilfreds
eller utilfreds’, 4: ’Tilfreds’ eller
5: ’Meget tilfreds’.

Gennemsnit 1-5
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Tabel 8: Operationalisering af indikatorer for prioritering af arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøindikatorer
Prioritering af
arbejdsmiljøet og
medarbejderinddragelse
 Arbejdsmiljøet skal
være bedre end
reglerne kræver

Spørgsmålsformulering

Svarmuligheder til spørgsmål

Operationalisering

I hvilken grad er holdningen på din
arbejdsplads, at arbejdsmiljøet skal være
bedre end reglerne kræver?

1: ’Slet ikke’, 2: ’I ringe grad’, 3:
’I nogen grad’, 4: ’I høj grad’
eller 5: ’Ved ikke’.

Gennemsnit 1-4



Forebyggelse af
arbejdsmiljøproblemer

I hvilken grad prioriterer din arbejdsplads
forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer
højt?

1: ’Slet ikke’, 2: ’I ringe grad’, 3:
’I nogen grad’, 4: ’I høj grad’
eller 5: ’Ved ikke’.

Gennemsnit 1-4



Medarbejderinddragelse om
arbejdsmiljøet

I hvilken grad bliver medarbejderne på din
arbejdsplads involveret i beslutninger, som
påvirker deres arbejdsmiljø?

1: ’Slet ikke’, 2: ’I ringe grad’, 3:
’I nogen grad’, 4: ’I høj grad’
eller 5: ’Ved ikke’.

Gennemsnit 1-4

Hvor ofte gør du og dine kolleger en
indsats for at forbedre arbejdsmiljøet?

1: ’Aldrig’, 2: ’Sjældent’, 3:
’Sommetider’, 4: ’Ofte’ eller 5:
Altid.

Gennemsnit 1-5

I hvilken grad benytter du de rekreative
tilbud, som er på anlægget, når du er
offshore? TV-stue

1: ’Mindre end 1 time om
ugen’, 2: ’1-2 timer om ugen’,
3: ’2-3 timer om ugen’, 4: ’3-4
timer om ugen’ eller 5: ’Mere
end 4 timer om ugen’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-5)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).



Egen indsats for at
forbedre
arbejdsmiljøet
Indkvartering
 Benytter tv-stuen
mindst 1 time om ugen



Benytter læsestuen
mindst 1 time om ugen

I hvilken grad benytter du de rekreative
tilbud, som er på anlægget, når du er
offshore? Læsestue

1: ’Mindre end 1 time om
ugen’, 2: ’1-2 timer om ugen’,
3: ’2-3 timer om ugen’, 4: ’3-4
timer om ugen’ eller 5: ’Mere
end 4 timer om ugen’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-5)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).



Benytter PC-rummet
mindst 1 time om ugen

I hvilken grad benytter du de rekreative
tilbud, som er på anlægget, når du er
offshore? PC-rum

1: ’Mindre end 1 time om
ugen’, 2: ’1-2 timer om ugen’,
3: ’2-3 timer om ugen’, 4: ’3-4
timer om ugen’ eller 5: ’Mere
end 4 timer om ugen’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-5)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).



Benytter
motionsrummet
mindst 1 time om ugen

I hvilken grad benytter du de rekreative
tilbud, som er på anlægget, når du er
offshore? Motionsrum

1: ’Mindre end 1 time om
ugen’, 2: ’1-2 timer om ugen’,
3: ’2-3 timer om ugen’, 4: ’3-4
timer om ugen’ eller 5: ’Mere
end 4 timer om ugen’.

Andel (i %), der svarer
’Ja’ (svarmulighed 2-5)
versus ’Nej’
(svarmulighed 1).
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Tabel 9: Operationalisering af indikatorer for arbejdstider, natarbejde og sygefravær
Arbejdsmiljøindikatorer
Ugentlig arbejdstid
 Timer om ugen
offshore


Timer om ugen ved
siden af offshorearbejde
Natarbejde og
skifteholdsarbejde
 Arbejdstidspunkt

Sygefravær
 Antal sygefraværsdage
det seneste år

Appendiks 1

Spørgsmålsformulering

Svarmuligheder til spørgsmål

Operationalisering

Hvor mange timer om ugen arbejder du i
gennemsnit, når du er offshore?

Skriv antal timer om ugen

Gennemsnit

Hvor mange timer om ugen arbejder du i
gennemsnit, når du ikke er offshore?

Skriv antal timer om ugen

Gennemsnit

På hvilket tidspunkt af døgnet arbejder du
sædvanligvis i din hovedbeskæftigelse?

1: ’Fast dag- eller aftenarbejde
(overvejende mellem kl. 06 og
18)’, 2: ’Fast natarbejde
(overvejende mellem kl. 24 og
05)’, 3: ’Skiftende arbejdstider
med natarbejde’ eller 4:
’Skiftende arbejdstider uden
natarbejde’.

Andel (i %) i de fire
svarmuligheder (1-4)

Hvor mange arbejdsdage med
sygdomsfravær har du i alt haft inden for
det seneste år?

Fritekst. Antal hele dage.
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APPENDIKS 2
Beskrivelse af benchmark analyser
I dette appendiks gives en detaljeret beskrivelse af konstruktion og beregning af benchmark
resultaterne, som offshore-resultaterne sammenholdes med.
Jobgrupper i offshore-branchen
Sammensætningen af ansatte på olie- og gasanlæg repræsenterer en stor diversitet i jobgrupper.
Et anlæg udgør på mange måder et lille samfund, hvor en stor andel har med ekspertise relateret
til olie- og gasproduktion at gøre, men derudover er der personale, som fx skal sikre, at alle får en
fornuftig og varieret kost, samt at anlæggets indkvarteringsområder vedligeholdes og holdes rent.
Med hjælp fra Arbejdstilsynet og offshore-operatører har NFA udarbejdet et generelt billede af
hvilke jobgrupper samt hvor mange/antallet af ansatte i hver jobgruppe, der typisk optræder på et
olie- og gasanlæg i dansk farvand. Der er taget udgangspunkt i en jobgruppefordeling i
indsamlingsperioden, som blev opgivet af en af offshore-operatørerne (februar til og med april
2017). Jobgruppefordelingen er vist i tabel 1, og denne fordeling er udgangspunktet for samtlige
offshore-anlæg og deltagere i AH-offshore1-undersøgelsen. Fordelingen udgør den bedst mulige
definition af et repræsentativt grundlag.
Ved hjælp af denne jobgruppefordeling og data fra den nationale AH-undersøgelse er et
benchmark konstrueret. Information om hele AH-populationens jobgruppefordeling (opgjort vha.
registerinformation om disse lønmodtageres DISCO-koder2) muliggjorde at udvælge en specifik
AH-subpopulation for offshore-branchen (i alt 13 034 personer), som tilhører
jobgruppefordelingen, som fremgår af tabel 1. Den mindste jobgruppe havde 97 AH-deltagere, og
den største jobgruppe havde 1.651 AH-deltagere. Den samlede subpopulation vurderes at udgøre
et solidt sammenligningsgrundlag.
Denne subpopulations besvarelser fra den nationale AH-undersøgelse i 2016 udgør denne
rapports benchmark population. Benchmarket er beregnet for de spørgsmål i AH-offshore
spørgeskemaet, der stammer fra det oprindelige AH-skema. Der vil således være enkelte
spørgsmål, hvor det ikke er muligt at beregne et benchmark, såfremt spørgsmålet er udviklet
specifikt til offshore-undersøgelsen.

1

AH står for Arbejdsmiljø og Helbred.
DISCO er den danske version af den international fagklassifikation ISCO (International Standard Classification of Occupations).
Vha. registerinformation kan man se hvilke DISCO-koder, lønmodtagerne fordeler sig på.
2
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Tabel 1: Offshore estimeret jobgruppefordeling
Jobgrupper

Andel (%)

1. Maskinmestre og teknikere

22,3 %

2. Maskin- og
kontrolrumsmedarbejdere

10,6 %

3. Elektrikere og elektromekanikere

9,0 %

4. Ingeniører

8,0 %

5. Stilladsarbejdere (riggere)

8,0 %

6. Smede og svejsere

6,4 %

7. Mekanikere

5,3 %

8. Montører, isolatører og rørlæggere

5,3 %

9. Kranfører

5,3 %

10. Malere

3,2 %

11. Lagermedarbejdere

2,7 %

12. Rengøring

2,7 %

13. Laboranter

2,1 %

14. Sygeplejersker

2,1 %

15. Kokke

2,1 %

16. Bagere

1,6 %

17. Slagtere

1,6 %

18. Køkkenmedhjælpere

1,6 %

Total

100 %

Tabel 1 viser, at de 18 jobgrupper er repræsenteret i forskellig grad, dvs., de vægter ikke lige
meget på anlæggene. Der er fx flere maskinmestre og elektrikere, end der er bagere og
sygeplejersker. Netop denne vægtning er der taget højde for i benchmark-beregningerne.
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Det følgende eksempel forklarer de specifikke principper, der danner baggrund for benchmark
beregningerne.
Eksempel til at forklare de metodiske principper
Da samme princip gælder for hver af de 18 jobgrupper og hvert AH-spørgsmål, vil dette eksempel
for simplificeringens skyld tage udgangspunkt i én konkret jobgruppe og én specifik variabel (AHspørgsmål).
Der tages udgangspunkt i AH-spørgsmålet ”Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine
arbejdsopgaver?” og jobgruppen ’sygeplejersker’.
Følgende fem trin redegør for og demonstrerer beregningerne i eksemplet.
1. Antal besvarelser fra sygeplejersker beregnes
I alt 649 personer i offshore-undersøgelsen har svaret på dette spørgsmål. Det forventede
antal sygeplejersker blandt disse 649 personer vil ifølge den forventede jobgruppefordeling
(jf. tabel 1) være 13,82 personer (2,13 % af 649 personer).
Der var i alt fem svarmuligheder, som deltagerne kunne vælge mellem (’Altid’, ’Ofte’,
’Sommetider’, ’Sjældent’ eller ’Aldrig’). De i alt 13,82 sygeplejersker fordeler sig på disse
fem svarmuligheder.
2. Sygeplejerskers personbidrag i benchmark beregnes
Der ønskes nu konstrueret en sammenlignelig population – et benchmark – hvor
sygeplejersker udgør den samme andel som forventet blandt offshore-deltagerne, og hvor
det samlede antal personer er lig antallet af personer, der svarede på spørgsmålet i
offshore-undersøgelsen.
I alt 1.642 sygeplejersker har i den nationale AH-undersøgelse svaret på samme spørgsmål
om indflydelse. For at kunne beregne, hvor meget jobgruppen ’sygeplejersker’ skal bidrage
med i det samlede benchmark ud for hver svarkategori i indflydelsesvariablen, skal hver af
de i alt 1.642 sygeplejersker i det nationale AH-datasættet ganges med følgende
personbidrag, således at de samlet set summerer til 13,82 personer i stedet for de
oprindelige 1.642 personer: Sygeplejerskernes nye personbidrag: 13,82 divideret med
1.642 = 0,008416565
Det kan sammenfattes på følgende måde: Hver sygeplejerske i AH-datasættet, der har
besvaret spørgsmålet for indflydelse, bidrager ikke længere med en hel person, men med
0,008 person, når den forventede fordeling af sygeplejersker på de fem svarmuligheder
betragtes for indflydelsesvariablen.
Appendiks 2

103

3. Samme princip overføres til de resterende jobgrupper
Samme metode appliceres til de resterende jobgrupper (jf. tabel 1), hvorfor disse
jobgruppers samlede personbidrag nu kan lægges sammen ud for hver svarmulighed,
hvilket resulterer i en samlet benchmark svarfordeling.
I indflydelsesvariablen vil det samlede personbidrag fra de fem svarmuligheder summere til
649 personer.
4. Samlet illustration
Svarfordelingen (i procent) i henholdsvis offshore-populationen og benchmark
populationen kan nu plottes i samme figur (eksempelvis et søjlediagram), hvor hver af de
to populationer summerer til 100 procent.
Det er således muligt at sammenholde den reelle svarfordeling i offshore-undersøgelsen
med et benchmark, der repræsenterer en forventet værdi på baggrund af en
sammenlignelig gruppe lønmodtagere på land.
Metodiske overvejelser
Når man standardiserer efter jobgrupper, foretager man en betinget analyse. Der er også andre
forhold, som man kunne overveje at standardisere efter. For eksempel alder, ledelse, køn eller
uddannelse. Når der i denne undersøgelse er brugt jobgruppe, skyldes det, at der gælder en hel
speciel profil for offshore-branchen. For at kunne inddrage flere faktorer kræver det et kendskab
til andre forhold på individniveau, (og ideelt med cpr-information), ikke kun på stikprøveniveau,
men for hele offshore-populationen. Det ville på mange måder være et relevant
udredningsprojekt, der imidlertid ligger udover mulighederne i nærværende undersøgelses
analyse. Man kan altid udbygge en standardisering, men det skal også fremhæves, at der med
standardiseringen efter jobgruppe er standardiseret efter den specifikke jobgruppeprofil på
offshore-området, som i den konkrete situation er en kvalitetssikring, der er en efficient
udnyttelse af de eksisterende muligheder.
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APPENDIKS 3
Appendiks 3 viser søjlediagrammer over offshore populationens og benchmarkets svarfordelinger i spørgsmålsvariablene. Dertil er der for
variable, for hvilke det har været muligt, illustreret den gennemsnitlige værdi og dertilhørende sikkerhedsinterval for benchmarket og offshorepopulationen. Den gennemsnitlige værdi er et gennemsnit af svarkategoriernes værdier, som fremgår af søjlediagrammet med svarfordeling. I de
tilfælde, at en variabel er operationaliseret sådan, at den har to svarkategorier, eksempelvis ’Nej’ (værdien 0) versus ’Ja’ (værdien 1), vil et
gennemsnit ligge mellem 0 og 1. I sådanne tilfælde vil et gennemsnit på eksempelvis 0,65 svare til, at 65 % falder ind under svarkategorien ’Ja’.
Der henvises til appendiks 1 for en samlet oversigt med svarkategoriernes værdier og operationalisering af variablene.
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Køn og alder
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Køn og alder

Køn, alder og ansættelsesforhold

Alder (år)

Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises

Benchmark

44,1

Offshore

48,6

Alder
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Ansættelsesforhold
Er du ...?

Køn, alder og ansættelsesforhold

Offshore

Det er ikke meningsgivende
at vise gennemsnit for denne
variabel

Ansat af ...

Offshore

Det er ikke meningsgivende
at vise gennemsnit for denne
variabel
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Ansættelsesforhold

Køn, alder og ansættelsesforhold

Offshore

Hvordan er du ansat?

Det er ikke meningsgivende
at vise gennemsnit for denne
variabel

Hvor længe har du været beskæftiget offshore?

Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises
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Indeks for psykisk belastning

Belastningsmålene

Psykisk belastsningsindeks
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Indeks for psykisk belastning

Belastningsmålene

Delkomponent 2:
Mobning og symptomer på depression
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Indeks for muskelskelet belastning

Belastningsmålene
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Indeks for muskelskelet belastning

Belastningsmålene
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Indeks for muskelskelet belastning

Belastningsmålene
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Følelsesmæssige krav

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore

Hvor ofte har du i dit
arbejde kontakt til personer, der befinder sig
i vanskelige situationer
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alvorlig sygdom, ulykke,
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problemer)?
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Indflydelse

Psykisk arbejdsmiljø
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Hvor ofte har du indflydelse
på, hvordan du løser dine
arbejdsopgaver?
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Kollegial anerkendelse

Psykisk arbejdsmiljø
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Kvantitative krav

Psykisk arbejdsmiljø

Hvor ofte er det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo?
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Kvantitative krav

Psykisk arbejdsmiljø
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Kvantitative krav
Hvor ofte står du til
rådighed uden for
normal arbejdstid?

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore
Benchmark

Benchmark

3,07

3,70

Offshore

Til rådighed udenfor normal arbejdstid

Hvor ofte er det
nødvendigt at arbejde
over?
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Benchmark

Benchmark

Offshore
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3,00

Overarbejde
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Retfærdighed

Psykisk arbejdsmiljø
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Hvor ofte bliver alle
medarbejdere, der
påvirkes betydeligt af en
given beslutning, hørt?
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Rolleklarhed
Hvor ofte får du den
nødvendige information,
du behøver for at udføre
dit arbejde?

Psykisk arbejdsmiljø
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vejledning og
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for at udføre dit
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Tilstrækkelig vejledning og instruktion

Appendiks 3

122

Rolleklarhed
Hvor ofte ved du helt
klart, hvad der er dine
arbejdsopgaver?

Psykisk arbejdsmiljø
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Benchmark

Benchmark
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Klare arbejdsopgaver

Ej modsatrettede krav

Offshore
Benchmark

(dvs. omvendt af den oprindelige
spørgsmålsformulering: ’Hvor
ofte bliver der stillet modsatrettede krav til dig i dit arbejde?’
Benchmark

Offshore

3,27

3,14

Ej modsatrettede krav
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Arbejdspladsens rummelighed
Hvor ofte tages der
hensyn til medarbejdere
med færre kræfter (fx
ældre eller syge) på din
arbejdsplads?

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

3,75

3,62

Hensyntagen til medarbejdere med færre kræfter
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Samarbejde og kollegial støtte
Hvor ofte samarbejder du
og dine kolleger, når der
opstår problemer,
der kræver løsninger?

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore
Benchmark

Benchmark

4,18

Offshore

4,46

Kollegialt samarbejde

Hvor ofte hjælper du og
dine kolleger hinanden
med at opnå det bedst
mulige resultat?

Offshore
Benchmark

Benchmark

4,17

Offshore

4,37

Kollegial hjælp
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’Føle sig stresset’
Hvor ofte har du følt dig
stresset i de seneste 2
uger?

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

1,22

1,14

Stress

Hvad var den vigtigste
kilde til din stress?

Offshore
Benchmark

Det er ikke meningsgivende
at vise gennemsnit for denne
variabel
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Uoverskuelighed

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore

Hvor ofte inden for den
sidste måned har du følt,
at du var ude af stand til
at styre vigtige ting i dit
liv?

Benchmark

Benchmark

2,11

2,19

Offshore

Ude af stand til at styre vigtige ting

Hvor ofte inden for den
sidste måned har du følt,
at vanskelighederne på
arbejdet hobede sig
sådan op, at du ikke
kunne klare dem?

Offshore
Benchmark

1,93

Benchmark

Offshore

1,88

Vanskelighederne hober sig op
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Uoverskuelighed
Ej sikker på egne evner

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore
Benchmark

(dvs. omvendt af den oprindelige
spørgsmålsformulering: ’Hvor
ofte inden for den sidste måned
har du følt dig sikker på dine
evner til at klare vanskeligheder
på arbejdet?’)

Benchmark

Offshore

2,33

2,09

Ej sikker på egne evner

Tingene udvikler sig ikke
som ønsket
(dvs. omvendt af den oprindelige
spørgsmålsformulering: ’Hvor
ofte inden for den sidste måned
har du følt, at tingene på arbejdet
udviklede sig, som du ønskede

Offshore
Benchmark

Benchmark

2,59

det?’ )
Offshore

2,58

Tingene udvikler sig ikke som ønsket
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Uoverskuelighed

Psykisk arbejdsmiljø

Et gennemsnit af de fire
spørgsmål om
uoverskuelighed (PSS-4)
Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises

Benchmark

Offshore

1,24

1,19

Samlet score for uoverskuelighed (PSS-4)
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Konflikter mellem arbejde og privatliv
Hvor ofte oplever du,
at dit arbejde tager så
meget af din energi,
at det går ud over
privatlivet?

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore
Benchmark

Benchmark

2,73

Offshore

2,63

Arbejde tager energi fra privatliv

Hvor ofte oplever du, at
dit arbejde tager så meget
af din tid, at det går ud
over privatlivet?

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

2,47

2,50

Arbejde tager tid fra privatliv
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Ledelseskvalitet

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore

Hvor ofte involverer din
nærmeste leder dig i
tilrettelæggelsen af dit
arbejde?

Benchmark

Benchmark

3,19

3,22

Offshore

Medarbejdernes involvering i tilrettelæggelse af eget arbejde

Offshore

Hvor ofte giver din
nærmeste leder dig den
nødvendige feedback
(ris og ros) for dit arbejde?

Benchmark

Benchmark

Offshore

3,11

3,20

Nødvendig ris og ros fra nærmeste leder
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Ledelseskvalitet

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore

Hvor ofte bliver dit
arbejde anerkendt og
påskønnet af ledelsen?

Benchmark

Benchmark

3,19

Offshore

3,05

Anerkendelse og påskønnelse fra ledelsen

Hvor ofte får du den
hjælp og støtte, du har
brug for fra din nærmeste
leder?

Offshore
Benchmark

Benchmark

3,46

3,61

Offshore

Hjælp og støtte fra næremste leder
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Ledelseskvalitet
Hvor ofte forklarer din
nærmeste leder dig
virksomhedens mål, så
du forstår, hvad de
betyder for dine
opgaver?

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore
Benchmark

Benchmark

3,25

3,36

Offshore

Virksomhedens mål forklaret ift. ansvar

Hvor ofte har du
tilstrækkelige beføjelser
i forhold til det ansvar,
du har i dit arbejde?

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

3,85

3,69

Tilstrækkelige beføjelser ift. ansvar
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Ledelseskvalitet
Hvor ofte tager din
nærmeste leder sig tid
til at engagere sig i din
faglige udvikling?

Psykisk arbejdsmiljø

Offshore
Benchmark

Benchmark

3,03

Offshore

2,93

Lederens engagement i medarbejdernes faglige udvikling

Hvor ofte kan man stole
på de udmeldinger, der
kommer fra ledelsen?

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

3,53

3,12

Tillid til udmeldinger fra ledelsen
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Ledelseskvalitet

Psykisk arbejdsmiljø

Et samlet gennemsnit af
de otte spørgsmål om
ledelseskvalitet
(en skala fra 0 til 5)
Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises

Benchmark

Offshore

3,33

3,27

Samlet gennemsnit for ledelseskvalitet
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Fysisk vold og trusler om vold

Vold, trusler, mobning og seksuel chikane

Offshore

Fysisk vold

Benchmark

(operationalisering af spørgsmålet: ’Har
du inden for de seneste 12 måneder være
udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?’)

Benchmark

0,01

0,01

Offshore

Fysisk vold

Trusler om vold

Offshore
Benchmark

(operationalisering af spørgsmålet: ’Har
du inden for de seneste 12 måneder være
udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?’)

Benchmark

Offshore

0,02

0,02

Trusler om vold
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Mobning, skænderier og konflikter
Mobning

Vold, trusler, mobning og seksuel chikane

Offshore
Benchmark

(operationalisering af spørgsmålet: ’Har du
inden for de seneste 12 måneder været udsat
for mobning på din arbejdsplads?’)

Benchmark

0,13

Offshore

0,22

Mobning

Skænderier eller konflikter (månedligt eller oftere)
(operationalisering af spørgsmålet: ’Har du
inden for de seneste 12
måneder haft skænderier eller
konflikter med nogen på din
arbejdsplads?)

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

0,17

0,17

Skænderier eller konflikter (månedligt eller oftere)
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Seksuel chikane
Seksuel chikane

Vold, trusler, mobning og seksuel chikane

Offshore
Benchmark

(operationalisering af spørgsmålet: ’Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for
seksuel chikane på din arbejdsplads?’)

Benchmark

Offshore

0,02

0,01

Seksuel chikane
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Fysiske krav og fysisk anstrengelse

Fysisk arbejdsmiljø

Hvor fysisk hårdt opfatter
du normalt dit nuværende
arbejde? Marker ét svar på
skalaen fra 0 til 10
Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises

Benchmark

Offshore

4,53

4,57

Fysisk hårdt arbejde

Hvor ofte finder du de
typiske løft i dit arbejde
anstrengende?

Offshore
Benchmark

2,52

Benchmark

Offshore

2,50

Typiske løft anstrengende
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Fysiske krav og fysisk anstrengelse

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Anvender ikke de
nødvendige
hjælpemidler
(dvs. omvendt af den
oprindelige spørgsmålsformulering: ’Hvor ofte anvender du hjælpemidler, hvor det
er nødvendigt, under løft eller
flytning af ting eller personer?’)

Benchmark

2,75

Benchmark

Offshore

2,32

Anvender ikke de nødvendige hjælpemidler

Hvor ofte sker det, at du
alene løfter eller flytter
ting eller personer, selv
om der egentlig burde
være to om det?

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

2,32

2,11

Løfter alene
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Fysiske krav og fysisk anstrengelse

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Sidder ned mindst ¾ af tiden

Benchmark

Benchmark

0,25

Offshore

0,21

Sidder mindst 3/4 af tiden
Offshore

Går eller står mindst ¼ af tiden

Benchmark

Benchmark

0,91

0,95

Offshore

Går eller står mindst 1/4 af tiden
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Fysiske krav og fysisk anstrengelse

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Går eller står mindst ¾ af tiden

Benchmark

Benchmark

Offshore

0,49

0,38

Går eller står mindst 3/4 af tiden

Offshore

Ryggen vredet mindst ¼ af tiden

Benchmark

Benchmark

Offshore

0,41

0,34

Ryggen vredet mindst 1/4 af tiden
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Fysiske krav og fysisk anstrengelse

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Armene løftet mindst ¼ af tiden

Benchmark

0,30

Benchmark

Offshore

0,30

Armene løftet mindst 1/4 af tiden
Offshore

Samme armbevægelse mindst ¼ af tiden

Benchmark

Benchmark

Offshore

0,30

0,17

Samme armbevægelse mindst 1/4 af tiden
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Fysiske krav og fysisk anstrengelse

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

På hug eller på knæ mindst ¼ af tiden

Benchmark

Benchmark

0,30

0,34

Offshore

På hug eller på knæ mindst 1/4 af tiden

Skubber eller trækker mindst ¼ af tiden

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

0,29

0,29

Skubber eller trækker mindst 1/4 af tiden
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Fysiske krav og fysisk anstrengelse

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Bærer eller løfter mindst ¼ af tiden

Benchmark

Benchmark

0,45

Offshore

0,40

Bærer eller løfter mindst 1/4 af tiden

Løfter eller bærer mindst 16 kg

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

0,19

0,13

Løfter eller bærer mindst 16 kg.
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Smerter i kroppen

Fysisk arbejdsmiljø

Angiv graden af den værste
smerte, du har haft i nakke eller
skuldre inden for de seneste 3
måneder.
(En skala fra 0-10)
Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises

Benchmark

Offshore

3,62

3,29

Værste smerte i nakke eller skulder

Angiv graden af den værste
smerte, du har haft i lænden
inden for de seneste
3 måneder.
(En skala fra 0-10)
Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises

Benchmark

Offshore

3,57

3,43

Værste smerte i lænden
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Smerter i kroppen

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Smerter mindst flere gange om ugen

Benchmark

Benchmark

Offshore

0,41

0,33

Smerter mindst flere gange om ugen

Offshore

Begrænset i arbejde pga. smerter

Benchmark

Benchmark

Offshore

0,30

0,31

Begrænset af smerter
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Smerter i kroppen

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Smerter i maven

Benchmark

Benchmark

0,16

0,11

Offshore

Smerter i maven

Smerter i brystet

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

0,12

0,05

Smerter i brystet
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Smerter i kroppen

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Smerter i hofterne

Benchmark

Benchmark

0,21

Offshore

0,14

Smerter i hoften
Offshore

Smerter i knæene

Benchmark

Benchmark

0,46

0,53

Offshore

Smerter i knæene
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Smerter i kroppen
Smerter i armene og/eller håndleddene

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

0,42

0,34

Smerter i armene/håndleddende

Smerter i nakke og/eller skuldre

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

2,63

0,59

Smerter i nakke/skuldre
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Smerter i kroppen

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Smerter i lænden

Benchmark

Benchmark

0,58

Offshore

0,56

Smerter i lænden
Offshore

Smerter andre steder

Benchmark

Benchmark

Offshore

0,31

0,26

Smerter andre steder
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Støj og vibrationer
Forstyrrende støj, så man må råbe,
mindst ¼ af tiden

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore
Benchmark

Benchmark

0,31

0,61

Offshore

Forstyrrende støj så man må råbe mindst 1/4 af tiden

Forstyrrende støj i arbejdet mindst
¼ af tiden

Offshore
Benchmark

Benchmark

0,45

0,70

Offshore

Forstyrrende støj i arbejdet mindst 1/4 af tiden

Appendiks 3

152

Støj og vibrationer
Kraftige vibrationer i
hænderne mindst ¼ af
tiden

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Gennemsnit og sikkerhedsinterval for offshore ikke vist

Offshore

Kraftige vibrationer i
hele kroppen mindst ¼
af tiden

Benchmark

Benchmark

Offshore

0,17

0,25

Kraftige vibrationer i hele kroppen mindst 1/4 af tiden
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Støj og vibrationer
Anvender personlige
værnemidler mindst ¼ af
tiden

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Gennemsnit og sikkerhedsinterval for offshore ikke vist
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Hudpåvirkning og hudproblemer

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Våde eller fugtige hænder mindst
¼ af tiden

Benchmark

Benchmark

0,31

0,40

Offshore

Våde eller fugtige hænder mindst 1/4 af tiden

Hudkontakt med kemikalier mindst
¼ af tiden

Offshore
Benchmark

0,20

Benchmark

Offshore

0,15

Hudkontakt med kemikalier mindst 1/4 af tiden
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Hudpåvirkning og hudproblemer

Fysisk arbejdsmiljø

Offshore

Har du inden for de seneste 12
måneder haft hudproblemer
(kløe, røde knopper, røde
plamager, tør og revnet hud
og/eller små vandblærer)?

Benchmark

Benchmark

0,24

Offshore

0,41

Hudproblemer
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Arbejdsulykker og sikkerhed

Arbejdsulykker og sikkerhed

Offshore

Er du enig eller uenig i følgende
udsagn om sikkerheden på din
arbejdsplads?

”Jeg får den nødvendige
vejledning og instruktion i
sikker udførelse af arbejdet.”

Benchmark

Benchmark

3,09

3,35

Offshore

Nødvendig vejledning og instruktion

Offshore

Er du enig eller uenig i følgende
udsagn om sikkerheden på din
arbejdsplads?

”Ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen
er stram.”

Benchmark

Benchmark

3,02

Offshore

3,47

Ledelsen opmuntrer til altid at arbejde sikkert
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Arbejdsulykker og sikkerhed

Arbejdsulykker og sikkerhed

Offshore

Er du enig eller uenig i følgende
udsagn om sikkerheden på din
arbejdsplads?

”Ledelsen inddrager
medarbejderne i
beslutninger vedrørende
sikkerhed.”

Benchmark

Benchmark

2,88

3,12

Offshore

ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger vedr. sikkerhed

Er du enig eller uenig i følgende
udsagn om sikkerheden på din
arbejdsplads?

”Vi hjælper hinanden med
at arbejde sikkert, selv når
arbejdsplanen er stram.”

Offshore
Benchmark

Benchmark

3,10

Offshore

3,48

Hjælper hinanden med at arbejde sikkert
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Arbejdsulykker og sikkerhed
Unormalt med mindre
ulykker i det daglige
arbejde
(dvs. omvendt af den oprindelige
spørgsmålsformulering: ’Er du enig
eller uenig i følgende udsagn om
sikkerheden på din arbejdsplads? ”Vi
mener, at mindre ulykker er en
normal del af det daglige arbejde” ’)

Arbejdsulykker og sikkerhed

Offshore
Benchmark

Benchmark

3,04

Offshore

3,26

Unormalt med mindre ulykker i det daglige arbejde

Nødvendigt at anvende
hjælpemidler uanset
planlægning
(dvs. omvendt af den oprindelige
spørgsmålsformulering: ’Er du enig
eller uenig i følgende udsagn om
sikkerheden på din arbejdsplads? ”Vi
planlægger og tilrettelægger arbejdet
sådan, at det ikke er nødvendigt at
anvende hjælpemidler” ’)
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Benchmark

Gennemsnit og sikkerhedsinterval for offshore ikke vist
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Arbejdsulykker og sikkerhed
Mindst én arbejdsulykke

Arbejdsulykker og sikkerhed

Offshore
Benchmark

(operationalisering af spørgsmålet: ’Har
du inden for de seneste 12 måneder været
udsat for en eller flere arbejdsulykker, som
medførte mere end én dags fravær?’)
Benchmark

Offshore

0,09

0,03

Mindst én arbejdsulykke
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Selvvurderet helbred

Helbred og arbejdsevne

Offshore

Hvordan synes du, at dit
helbred er alt i alt?

Benchmark

Benchmark

3,41

Offshore

3,63

Selvvurderet helbred
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Selvvurderet arbejdsevne

Helbred og arbejdsevne

Hvor mange point vil
du give din nuværende
arbejdsevne?

Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises

Benchmark

8,24

8,31

Offshore

Arbejdsevne

Hvordan vurderer du
din nuværende
arbejdsevne i forhold
til de fysiske krav i dit
arbejde?

Offshore
Benchmark

Benchmark

3,73

3,92

Offshore

Fysisk arbejdsevne
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Selvvurderet arbejdsevne
Hvordan vurderer du
din nuværende
arbejdsevne i forhold
til de psykiske krav
i dit arbejde?

Helbred og arbejdsevne

Offshore
Benchmark

Benchmark

3,68

Offshore

3,77

Psykisk arbejdsevne
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Selvvurderet arbejdsrelateret sygdom
Har du inden for de seneste
12 måneder haft en sygdom,
som skyldtes dit arbejde?

Helbred og arbejdsevne

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

0,14

0,07

Arbejdsrelateret sygdom
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Depressive symptomer
Hvor stor en del af
tiden i de seneste 2
uger har du...

følt dig trist til
mode, ked af det?

Helbred og arbejdsevne

Offshore
Benchmark

Benchmark

1,74

Offshore

1,94

Trist til mode

Hvor stor en del af
tiden i de seneste 2
uger har du...

manglet interesse
for dine daglige
gøremål?

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

1,98

2,08

Manglet interesse for daglige gøremål
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Depressive symptomer
Hvor stor en del af tiden
i de seneste 2 uger har
du...

følt, at du manglede
energi og kræfter?

Helbred og arbejdsevne

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

2,30

2,29

Manglet energi og kræfter

Hvor stor en del af tiden
i de seneste 2 uger har
du...

haft mindre
selvtillid?

Offshore
Benchmark

1,70

Benchmark

Offshore

1,66

Mindre selvtillid
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Depressive symptomer

Helbred og arbejdsevne

Offshore

Hvor stor en del af tiden
i de seneste 2 uger har
du...

haft dårlig
samvittighed eller
skyldfølelse?

Benchmark

1,68

Benchmark

Offshore

1,48

Dårlig samvittighed eller skyldfølelse

Hvor stor en del af tiden
i de seneste 2 uger har
du...

følt, at livet ikke var
værd at leve?

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

1,23

1,14

Følt at livet ikke var værd at leve
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Depressive symptomer
Hvor stor en del af tiden
i de seneste 2 uger har
du...

haft besvær med at
koncentrere dig, fx
om at læse avis
eller følge med i
fjernsyn?

Helbred og arbejdsevne

Offshore
Benchmark

Benchmark

1,54

Offshore

1,50

Koncentrationsbesvær

Hvor stor en del af tiden
i de seneste 2 uger har
du...

Offshore
Benchmark

følt dig rastløs?
Benchmark

1,78

1,87

Offshore

Rastløshed
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Depressive symptomer
Hvor stor en del af tiden
i de seneste 2 uger har
du...

følt dig stille eller
fåmælt?

Helbred og arbejdsevne

Offshore
Benchmark

Benchmark

1,75

Offshore

1,78

Stille eller fåmælt

Hvor stor en del af tiden
i de seneste 2 uger har
du...

haft besvær med at
sove om natten?

Offshore
Benchmark

Benchmark

1,91

Offshore

2,27

Søvnbesvær
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Depressive symptomer
Hvor stor en del af tiden
i de seneste 2 uger har
du...

Helbred og arbejdsevne

Offshore
Benchmark

haft nedsat appetit?
Benchmark

1,29

Offshore

1,30

Nedsat appetit

Hvor stor en del af tiden
i de seneste 2 uger har
du...

Offshore
Benchmark

haft øget appetit?
Benchmark

1,51

1,67

Offshore

Øget appetit
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Depressive symptomer

Helbred og arbejdsevne

Et samlet indeks for graden af
depressionssymptomer. Målt
vha. ’The Major Depression
Inventory’ (MDI).
Skala fra 0-50

Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises

Benchmark

Offshore

7,82

8,36

Samlet depressionsscore (MDI)
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Træthed og søvn
Hvor træt er du efter en
typisk arbejdsdag?

Helbred og arbejdsevne

Offshore
Benchmark

Benchmark

2,83

3,11

Offshore

Træthed efter arbejdsdag

Hvor ofte er du vågnet
flere gange og har haft
svært ved at falde i søvn
igen inden for din seneste
offshore-periode?
(i benchmarket var perioden ”inden for de seneste 4 uger”)

Offshore
Benchmark

Benchmark

2,76

3,01

Offshore

Svært ved at falde i søvn igen
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Træthed og søvn

Helbred og arbejdsevne

Offshore

Hvor ofte har du følt, at
du ikke var udhvilet, når
du vågnede inden for din
seneste offshore-periode?
(i benchmarket var perioden ”inden
for de seneste 4 uger”)

Benchmark

Benchmark

3,11

3,16

Offshore

Ikke udhvilet

Hvor ofte har du følt dig
træt i løbet af dagen
inden for din seneste
offshore-periode?
(i benchmarket var perioden
”inden for de seneste 4 uger”)

Offshore
Benchmark

Benchmark

3,14

3,22

Offshore

Træthed i løbet af dagen
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Træthed og søvn
Max 6 timers søvn i gennemsnit

Helbred og arbejdsevne

Offshore
Benchmark

(operationalisering af spørgsmålet: ’Hvor
mange timer har du sovet gennemsnitligt i
døgnet inden for din seneste offshore-periode?’ - I benchmarket var perioden ”inden for
de seneste 4 uger”)
Benchmark

0,33

Offshore

0,49

Max 6 timers søvn i gennemsnit
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Jobtilfredshed
Hvor tilfreds er du med
dit job som helhed, alt
taget i betragtning?

Helbred og arbejdsevne

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

4,07

3,87

Jobtilfredshed
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Prioritering af arbejdsmiljøet og medarbejderinddragelse

Prioritering af arbejdsmiljøet

Offshore

I hvilken grad er holdningen
på din arbejdsplads, at
arbejdsmiljøet skal være
bedre end reglerne kræver?

Benchmark

Benchmark

2,68

2,80

Offshore

Arbejdsmiljøet skal være bedre end reglerne kræver

I hvilken grad prioriterer din
arbejdsplads forebyggelse af
arbejdsmiljøproblemer højt?

Offshore
Benchmark

Benchmark

Offshore

2,92

2,87

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer
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Prioritering af arbejdsmiljøet og medarbejderinddragelse
I hvilken grad bliver
medarbejderne på din
arbejdsplads involveret i
beslutninger, som påvirker
deres arbejdsmiljø?

Prioritering af arbejdsmiljøet

Offshore
Benchmark

2,83

Benchmark

2,62

Offshore

Medarbejderinddragelse om arbejdsmiljøet

Hvor ofte gør du og dine
kolleger en indsats for at
forbedre arbejdsmiljøet?

Offshore
Benchmark

Benchmark

3,59

3,87

Offshore

Egen indsats for at forbedre arbejdsmiljøet
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Indkvartering
Benytter tv-stuen mindst 1 time
om ugen

Prioritering af arbejdsmiljøet

Offshore

Gennemsnit og sikkerhedsinterval for offshore ikke vist

Offshore

Benytter læsestuen mindst 1
time om ugen

Gennemsnit og sikkerhedsinterval for offshore ikke vist
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Indkvartering
Benytter PC-rummet mindst 1
time om ugen

Prioritering af arbejdsmiljøet

Offshore

Gennemsnit og sikkerhedsinterval for offshore ikke vist

Benytter motionsrummet mindst
1 time om ugen

Offshore

Gennemsnit og sikkerhedsinterval for offshore ikke vist
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Ugentlig arbejdstid

Arbejdstider, natarbejde og sygefravær

Hvor mange timer om ugen
arbejder du i gennemsnit, når
du er offshore?

Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises

Gennemsnit og sikkerhedsinterval for offshore ikke vist

Hvor mange timer om ugen
arbejder du i gennemsnit, når
du ikke er offshore?
Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises
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Natarbejde og skifteholdsarbejde
På hvilket tidspunkt
af døgnet arbejder du
sædvanligvis i din
hovedbeskæftigelse?

Arbejdstider, natarbejde og sygefravær

Offshore
Benchmark

Det er ikke meningsgivende
at vise gennemsnit for denne
variabel
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Sygefravær

Arbejdstider, natarbejde og sygefravær

Hvor mange arbejdsdage med
sygdomsfravær har du i alt haft
inden for det sidste år?

Grundet for mange værdier kan et
søjlediagram ikke vises

Benchmark

Offshore

8,26

4,47

Sygefraværsdage
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APPENDIKS 4
Sammenligning mellem medarbejdere og ledere
Følgende tabeller er udarbejdet med henblik på at undersøge, om der er forskel i resultater for
medarbejdere og ledere.
Appendikset indeholder resultater for samtlige spørgsmål i offshore undersøgelsen i form af
procentandele og gennemsnit, opgjort på henholdsvis medarbejdere og ledere. I alt 430 har
svaret, at de er ’medarbejdere’ og 216 personer har svaret, at de er ’ledere’, ud af i alt 669
deltagere med hele eller delvise besvarelser. 23 personer er ekskluderet da de har svaret ’andet’
på spørgsmålet ”Er du leder, medarbejder eller andet?”. I alt indgår 646 deltagere med hele eller
delvise besvarelser. Deltagere med manglende besvarelser i et givent spørgsmål (missing værdier)
er ekskluderet fra opgørelsen over dette spørgsmål.
Tabel A viser resultater, som er opgjort i andele (i pct.) og Tabel B viser resultater, som er opgjort i
gennemsnit. Benyt appendiks 1 ’Operationalisering af variable’ som opslagsværk, når resultaterne
skal fortolkes.
Resultaterne præsenteres i samme kronologiske rækkefølge som rapporten.
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Tabel A: Resultater opgjort som andele i procent
Medarbejdere
Andel i %

95 % CI

Ledere
Andel i %

95 % CI

P-værdi

Køn, alder og ansættelsesforhold
Køn og alder
Køn

0,0095*

Kvinder

7,54 %

[4,99 – 10,10]

2,39 %

[0,32 – 4,46]

Mænd

92,46 %

[89,90 – 95,01]

97,61 %

[95,54 – 99,68]

Total

100 %

100 %

Aldersfordeling

0,0463*

34 år eller derunder

9,27 %

[6,46 – 12,08]

3,35 %

[0,91 – 5,79]

35-44 år

20,98 %

[17,03 – 24,92]

24,40 %

[18,58 – 30,22]

45+54 år

43,41 %

[38,62 – 48,21]

42,58 %

[35,88 – 49,29]

26,34 %

[22,08 – 30,61]

29,67 %

[23,47 – 35,86]

55 år eller derover
Total

100 %

100 %

Ansættelsesforhold
Ansat af …

0,0254*

En operatør på fast anlæg

63,26 %

[58,70 – 67,81]

En ejer af mobilt anlæg
En entreprenør på fast
anlæg
En entreprenør på mobilt
anlæg
Andet

5,12 %

[3,03 – 7,20]

23,49 %

[19,48 – 27,50]

4,88 %

[2,85 – 6,92]

-

3,26 %

[1,58 – 4,93]

-

Total

100 %

54,63 %

[47,99 – 61,27]
-

35,65 %

[29,26 – 42,04]

100 %

Ansættelsesbetingelser

0,2452

Fast offshore arbejde

5,81 %

[3,60 – 8,03]

4,17 %

[1,50 – 6,83]

Periodevis offshore
arbejde

91,63 %

[89,01 – 94,25]

94,91 %

[91,98 – 97,84]

Andet

2,56 %

[1,07 – 4,05]

Total

100 %

100 %

Belastningsmålene
Psykisk belastningsindeks og
delkomponenter
Psykisk belastet
Delkomponent 1: Psykisk
eksponering og
symptomer på stress
Delkomponent 2:
Mobning og symptomer
på depression
Delkomponent 3:
Vold/trusler om vold og
symptomer på depression
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13,77 %

[10,45 – 17,09]

7,93 %

[5,34 – 10,53]

9,18 %

[6,40 – 11,96]

-

9,95 %

[5,91 – 13,99]

0,1723

-

7,62 %

[4,03 – 11,21]

0,5126

-
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Muskel-skelet
belastningsindeks og
delkomponenter
Muskel-skelet belastet

21,07 %

[17,13 – 25,00]

5,24 %

[2,22 – 8,25]

<0,0001*

Delkomponent 1:
Fysisk hårdt arbejde

52,66 %

[47,34 – 57,47]

21,90 %

[16,31 – 27,50]

<0,0001*

Delkomponent 2:
Mindst én fysisk
eksponering

76,09 %

[71,98 – 80,20]

45,24 %

[38,51 – 51,97]

<0,0001*

Delkomponent 3:
Begrænset i arbejdet pga.
smerter

34,14 %

[29,57 – 38,71]

24,40 %

[18,58 – 30,22]

0,0130*

Delkomponent 4: Mere
end lidt træt efter en
typisk arbejdsdag

80,43 %

[76,61 – 84,26]

82,78 %

[77,66 – 87,89]

0,4801

Psykisk arbejdsmiljø
’Føle sig stresset’
Vigtigste kilde til stress

0,6102

A: Arbejde

55,44 %

[49,76 – 61,12]

50,94 %

[43,17 – 58,71]

B: Privatliv

8,16 %

[5,03 – 11,29]

10,06 %

[5,39 – 14,74]

C: Både arbejde og
privatliv

36,39 %

[30,89 – 41,89]

38,99 %

[31,41 – 46,57]

Total

100 %

100 %

Vold, trusler, mobning og seksuel chikane
Fysisk vold og trusler om
vold
Fysisk vold

-

-

Trusler om vold

-

-

Mobning, skænderier og
konflikter
Mobning

25,24 %

[21,07 – 29,41]

17,14 %

[12,05 – 22,24]

0,0220*

Skænderier eller
konflikter (månedligt eller
oftere)

18,75 %

[15,00 – 22,50]

14,69 %

[9,92 – 19,47]

0,2052

Seksuel chikane
Seksuel chikane

-

-

Fysisk arbejdsmiljø
Fysiske krav og fysisk
anstrengelse – belastende
arbejdsstillinger
Sidder ned mindst ¾ af
tiden

14,25 %

[10,88 – 17,62]

34,29 %

[27,87 – 40,71]

<0,0001*

Går eller står mindst ¼ af
tiden

95,65 %

[93,69 – 97,62]

93,81 %

[90,55 – 97,07]

0,3168

Går eller står mindst ¾ af
tiden

50,72 %

[45,91 – 55,54]

14,29 %

[9,55 – 19,02]

<0,0001*
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Ryggen vredet mindst ¼
af tiden

40,10 %

[35,38 – 44,82]

22,38 %

[16,74 – 28,02]

<0,0001*

Armene løftet mindst ¼ af
tiden

34,54 %

[29,96 – 39,12]

20,95 %

[15,45 – 26,46]

0,0005*

Samme armbevægelse
mindst ¼ af tiden

18,60 %

[14,85 – 22,35]

13,81 %

[9,14 – 18,48]

0,1322

På hug eller på knæ
mindst ¼ af tiden

42,03 %

[37,27 – 46,78]

18,57 %

[13,31 – 23,83]

<0,0001*

Skubber eller trækker
mindst ¼ af tiden

36,71 %

[32,07 – 41,36]

13,33 %

[8,74 – 17,93]

<0,0001*

Bærer eller løfter mindst
¼ af tiden

46,62 %

[41,81 – 51,42]

26,19 %

[20,24 – 32,14]

<0,0001*

Løfter eller bærer mindst
16 kg

14,25 %

[10,88 – 17,62]

8,57 %

[4,79 – 12,36]

0,0415*

Smerter mindst flere
gange om ugen

34,54 %

[29,96 – 39,12]

31,10 %

[24,82 – 37,38]

0,3899

Begrænset i arbejdet pga.
smerter

34,14 %

[29,57 – 38,71]

24,40 %

[18,58 – 30,22]

0,0130*

Smerter i maven

11,58 %

[8,25 – 14,92]

8,47 %

[4,37 – 12,58]

0,2718

Smerter

Smerter i brystet

5,08 %

[2,80 – 7,37]

5,08 %

[1,85 – 8,32]

1,0000

Smerter i hofterne

15,25 %

[11,51 – 19,00]

11,30 %

[6,64 – 15,96]

0,2148

Smerter i knæene

55,08 %

[49,90 – 60,27]

50,85 %

[43,48 – 58,21]

0,3560

Smerter i armene og/eller
håndleddene

38,14 %

[33,08 – 43,20]

25,99 %

[19,53 – 32,45]

0,0054*

Smerter i nakke og/eller
skuldre

60,28 %

[55,19 – 65,37]

57,63 %

[50,35 – 64,91]

0,5569

Smerter i lænden

56,06 %

[50,89 – 61,22]

54,24 %

[46,90 – 61,58]

0,6908

Smerter andre steder

26,84 %

[22,22 – 31,45]

25,42 %

[19,01 – 31,84]

0,7277

Forstyrrende støj, så man
må råbe, mindst ¼ af
tiden

61,11 %

[56,42 – 65,81]

59,52 %

[52,88 – 66,16]

0,7014

Forstyrrende støj i
arbejdet mindst ¼ af
tiden

68,12 %

[63,63 – 72,61]

73,81 %

[67,86 – 79,76]

0,1424

Kraftige vibrationer i
hænderne mindst ¼ af
tiden

17,87 %

[14,18 – 21,57]

12,38 %

[7,93 – 16,84]

0,0771

Kraftige vibrationer, der
rammer hele kroppen,
mindst ¼ af tiden

26,33 %

[22,09 – 30,57]

21,90 %

[16,31 – 27,50]

0,2269

84,78 %

[81,32 – 88,24]

76,19 %

[70,43 – 81,95]

0,0084*

Våde eller fugtige hænder
mindst ¼ af tiden

45,89 %

[41,09 – 50,69]

29,05 %

[22,91 – 35,19]

<0,0001*

Hudkontakt med

17,87 %

[14,18 – 21,57]

10,00 %

[5,94 – 14,06]

0,0097*

Støj og vibrationer

Anvender personlige
værnemidler mod støj
mindst ¼ af tiden
Hudpåvirkning og
hudproblemer
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kemikalier mindst ¼ af
tiden
Hudproblemer

42,48 %

[37,70 – 47,25]

39,23 %

[32,61 – 45,85]

0,4384

Arbejdsulykker og sikkerhed
Arbejdsulykker og sikkerhed
Mindst én arbejdsulykke

-

-

Helbred og arbejdsevne
Selvvurderet
arbejdsrelateret sygdom
Selvvurderet
arbejdsrelateret sygdom

8,25 %

[5,60 – 10,91]

6,22 %

[2,95 – 9,49]

0,3656

46,86 %

[42,05 – 51,67]

53,11 %

[46,34 – 59,88]

0,1406

Træthed og søvn
Max seks timers søvn i
gennemsnit

Prioritering af arbejdsmiljøet
Indkvartering
Benytter tv-stuen mindst
1 time om ugen

69,53 %

[65,18 – 73,89]

57,21 %

[50,60 – 63,82]

0,0019*

Benytter læsestuen
mindst 1 time om ugen

47,67 %

[42,95 – 52,40]

46,51 %

[39,84 – 53,18]

0,7804

Benytter PC-rummet
mindst 1 time om ugen

19,07 %

[15,36 – 22,78]

7,44 %

[3,93 – 10,95]

0,0001*

Benytter motionsrummet
mindst 1 time om ugen

60,47 %

[55,84 – 65,09]

70,70 %

[64,61 – 76,78]

0,0108*

Arbejdstider, natarbejde og sygefravær
Natarbejde og
skifteholdsarbejde

0,0078*

Fast dag- eller aften
arbejde (overvejende ml.
06 og 24)

46,74 %

[42,03 – 51,46]

Fast natarbejde
(overvejende ml. 24 og
05)

3,02 %

[1,40 – 4,64]

Skiftende arbejdstider
med natarbejde

48,37 %

[43,65 – 53,10]

Skiftende arbejdstider
uden natarbejde

1,86 %

[0,58 – 3,14]

Total

100 %

58,60 %

[52,02 – 65,19]

-

37,21 %

[30,75 – 43,67]
-

100 %

Resultaterne beror på andel (i procent) med 95 % sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at svarfordelingen blandt medarbejdere og ledere er statistisk signifikant forskellig
2
(vha. Chi -test).
- Bindestregen indikerer, at færre end 8 personer har svaret på spørgsmålet, hvorfor resultaterne ikke vises.
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Tabel B: Resultater opgjort som gennemsnit
Medarbejdere
Gns.

Ledere

95 % CI

Gns.

95 % CI

P-værdi

48,00 år

[47,12 – 48,89]

49,86 år

[48,75 – 50,97]

0,0132*

11,16 år

[10,32 – 11,99]

16,41 år

[15,21 – 17,60]

<0,0001*

2,73

[2,65 – 2,82]

3,07

[2,95 – 3,19]

<0,0001*

2,72

[2,63 – 2,82]

2,95

[2,84 – 3,07]

0,0034*

Hvordan opgaver løses

4,15

[4,08 – 4,22]

4,36

[4,26 – 4,45]

0,0006*

Hvornår opgaver løses

3,67

[3,60 – 3,76]

4,01

[3,91 – 4,12]

<0,0001*

4,16

[4,09 – 4,22]

4,31

[4,23 – 4,39]

0,0049*

Køn, alder og ansættelsesforhold
Alder
Alder
Ansættelsesforhold
Anciennitet

Psykisk arbejdsmiljø
Følelsesmæssige krav
Kontakt til personer i
vanskelige situationer
Følelsesmæssigt berørt
Indflydelse

Kvantitative krav
Kollegial anerkendelse
Ikke nok tid

2,08

[2,01 – 2,16]

2,26

[2,15 – 2,37]

0,0082*

Højt tempo

3,33

[3,26 – 3,41]

3,53

[3,42 – 3,63]

0,0033*

Svære tidsfrister

2,72

[2,64 – 2,79]

3,00

[2,89 – 3,11]

<0,0001*

Uventede opgaver
Til rådighed uden for
normal arbejdstid
Overarbejde

3,00

[2,92 – 3,08]

3,28

[3,19 – 3,38]

<0,0001*

3,62

[3,49 – 3,74]

3,89

[3,72 – 4,06]

0,0118*

2,79

[2,71 – 2,87]

3,43

[3,30 – 3,55]

<0,0001*

2,85

[2,76 – 2,94]

3,05

[2,92 – 3,18]

0,0134*

3,28

[3,20 – 3,37]

3,67

[5,55 – 3,79]

<0,0001*

3,79

[3,72 – 3,87]

3,90

[3,81 – 3,98]

0,0975

3,74

[3,66 – 3,82]

3,81

[3,70 – 3,92]

0,3158

Retfærdighed
Medarbejdere, der
påvirkes, bliver hørt
Medarbejderne
behandles retfærdigt
Rolleklarhed
Nok information
Nok vejledning og
instruktion
Klare arbejdsopgaver
Ej modsatrettede krav
Arbejdspladsens
rummelighed
Hensyntagen til
medarbejdere med færre
kræfter
Samarbejde og kollegial
støtte
Kollegialt samarbejde
Kollegial hjælp

4,30

[4,23 – 4,36]

4,41

[4,31 – 4,51]

0,0624

3,18

[3,09 – 3,26]

3,10

[2,98 – 3,21]

0,2733

3,60

[3,50 – 3,70]

3,62

[3,49 – 3,76]

0,7640

4,41

[4,35 – 4,47]

4,55

[4,47 – 4,63]

0,0072*

4,32

[4,26 – 4,38]

4,48

[4,39 – 4,56]

0,0031*

1,15

[1,05 – 1,24]

1,17

[1,05 – 1,29]

0,7789

’Føle sig stresset’
Stress (de seneste 2 uger)
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Uoverskuelighed
Ude af stand til at styre
vigtige ting
Vanskelighederne hober
sig op
Ej sikker på egne evner
Tingene udvikler sig ikke
som ønsket
Samlet score for
uoverskuelighed (0-4)
Konflikter mellem arbejde og
privatliv
Arbejde tager energi fra
privatliv
Arbejde tager tid fra
privatliv
Ledelseskvalitet
Medarbejdernes
involvering i
tilrettelæggelse af eget
arbejde
Nødvendig ris og ros fra
nærmeste leder
Anerkendelse og
påskønnelse fra ledelsen
Hjælp og støtte fra
nærmeste leder
Virksomhedens mål
forklaret ift. ansvar
Tilstrækkelige beføjelser
ift. ansvar
Lederens engagement i
medarbejdernes faglige
udvikling
Tillid til udmeldinger fra
ledelsen
Samlet gennemsnit for
ledelseskvalitet

2,20

[2,11 – 2,30]

2,19

[2,06 – 2,33]

0,9274

1,91

[1,82 – 1,99]

1,85

[1,75 – 1,96]

0,4402

2,19

[2,09 – 2,29]

1,94

[1,71 – 2,08]

0,0034*

2,65

[2,57 – 2,73]

2,44

[2,33 – 2,54]

0,0018*

1,24

[1,17 – 1,30]

1,11

[1,03 – 1,19]

0,0139*

2,64

[2,55 – 2,76]

2,61

[2,48 – 2,74]

0,6251

2,52

[2,42 – 2,62]

2,46

[2,33 – 2,58]

0,4317

3,26

[3,15 – 3,36]

3,14

[2,99 – 3,29]

0,2099

3,16

[3,07 – 3,26]

3,25

[3,12 – 3,38]

0,2876

2,97

[2,87 – 3,06]

3,22

[3,09 – 3,35]

0,0020*

3,57

[3,48 – 3,66]

3,65

[3,53 – 3,77]

0,3085

3,25

[3,15 – 3,34]

3,55

[3,42 – 3,67]

0,0004*

3,60

[3,51 – 3,69]

3,82

[3,70 – 3,94]

0,0061*

2,93

[2,82 – 3,04]

2,93

[2,78 – 3,07]

0,9728

2,98

[2,88 – 3,08]

3,40

[3,27 – 3,52]

<0,0001*

3,22

[3,14 – 3,29]

3,37

[3,28 – 3,46]

0,0102*

5,23

[4,99 – 5,47]

3,36

[3,02 – 3,70]

<0,0001*

2,60

[2,52 – 2,68]

2,32

[2,21 – 2,44]

<0,0001*

2,35

[2,24 – 2,46]

2,24

[2,07 – 2,40]

0,2505

2,18

[2,09 – 2,28]

1,93

[1,81 – 2,04]

0,0021*

3,36

[3,10 – 3,62]

3,18

[2,81 – 3,55]

0,4456

3,47

[3,19 – 3,75]

3,39

[3,00 – 3,78]

0,7478

3,29

[3,22 – 3,35]

3,44

[3,37 – 3,52]

0,0028*

3,38

[3,31 – 3,45]

3,66

[3,59 – 3,73]

<0,0001*

Fysisk arbejdsmiljø
Fysiske krav og fysisk
anstrengelse
Fysisk hårdt arbejde
Typiske løft anstrengende
Anvender ikke de
nødvendige hjælpemidler
Løfter alene
Smerter
Værste smerte i nakke
eller skuldre
Værste smerte i lænden

Arbejdsulykker og sikkerhed
Arbejdsulykker og sikkerhed
Får den nødvendige
vejledning og instruktion
Ledelsen opmuntrer til
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altid at arbejde sikkert
Ledelsen inddrager i
beslutninger vedr.
sikkerhed
Hjælper hinanden med at
arbejde sikkert
Unormalt med mindre
ulykker i det daglige
arbejde
Nødvendigt at anvende
hjælpemidler uanset
planlægning

3,04

[2,96 – 3,12]

3,27

[3,17 – 3,36]

0,0005*

3,40

[3,34 – 3,46]

3,63

[3,56 – 3,70]

<0,0001*

3,21

[3,10 – 3,32]

3,34

[3,19 – 3,49]

0,1707

2,97

[2,88 – 3,06]

2,99

[2,87 – 3,11]

0,7923

3,67

[3,54 – 3,69]

3,64

[3,55 – 3,72]

0,7786

Arbejdsevne

8,27

[8,12 – 8,42]

8,34

[8,16 – 8,53]

0,5573

Fysisk arbejdsevne

3,87

[3,79 – 3,95]

3,99

[3,87 – 4,11]

0,1053

Psykisk arbejdsevne

3,74

[3,65 – 3,83]

3,81

[3,69 – 3,93]

0,3533

Depressive symptomer
Trist til mode

1,97

[1,87 – 2,07]

1,87

[1,74 – 2,00]

0,2609

2,13

[2,02 – 2,24]

2,01

[1,87 – 2,15]

0,2011

2,34

[2,24 – 2,44]

2,19

[2,07 – 2,32]

0,0860

1,72

[1,62 – 1,81]

1,56

[1,44 – 1,67]

0,0389*

1,48

[1,40 – 1,56]

1,48

[1,36 – 1,59]

0,9480

1,17

[1,11 – 1,23]

1,09

[1,04 – 1,14]

0,0793

Helbred og arbejdsevne
Selvvurderet helbred
Selvvurderet helbred
Selvvurderet arbejdsevne

Manglet interesse for
daglige gøremål
Manglet energi og
kræfter
Mindre selvtillid
Dårlig samvittighed eller
skyldfølelse
Har følt, at livet ikke var
værd at leve
Koncentrationsbesvær

1,53

[1,45 – 1,62]

1,45

[1,35 – 1,55]

0,2463

Rastløs

1,90

[1,80 – 1,99]

1,82

[1,70 – 1,95]

0,3631

Stille eller fåmælt

1,87

[1,77 – 1,97]

1,61

[1,50 – 1,72]

0,0013*

Søvnbesvær

2,35

[2,22 – 2,50]

2,12

[1,98 – 2,27]

0,0307*

Nedsat appetit

1,31

[1,24 – 1,38]

1,29

[1,20 – 1,37]

0,7250

Øget appetit

1,73

[1,62 – 1,84]

1,53

[1,42 – 1,64]

0,0213*

8,84

[8,14 – 9,54]

7,47

[6,65 – 8,28]

0,0184*

3,14

[3,07 – 3,22]

3,08

[3,99 – 3,18]

0,3079

3,07

[2,98 – 3,17]

2,89

[2,76 – 3,03]

0,0361*

3,19

[3,10 – 3,28]

3,11

[2,99 – 3,23]

0,3173

3,22

[3,15 – 3,30]

3,21

[3,10 – 3,32]

0,8388

3,80

[3,71 – 3,89]

4,01

[3,90 – 4,13]

0,0044*

[2,84 – 3,07]

0,0014*

Gennemsnitlig
depressionsscore (MDI)
Træthed og søvn
Træthed efter arbejdsdag
Svært ved at falde i søvn
igen
Ikke udhvilet
Træthed i løbet af dagen
Jobtilfredshed
Jobtilfredshed

Prioritering af arbejdsmiljøet og medarbejderinddragelse
Prioritering af arbejdsmiljøet
og medarbejderinddragelse
Arbejdsmiljøet skal være
bedre end reglerne
kræver
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[2,62 – 2,80]

2,96
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Forebyggelse af
arbejdsmiljøproblemer
Medarbejderinddragelse
om arbejdsmiljøet
Egen indsats for at
forbedre arbejdsmiljøet

2,80

[2,72 – 2,89]

2,98

[2,86 – 3,09]

0,0160*

2,51

[2,43 – 2,60]

2,83

[2,72 – 2,93]

<0,0001*

3,81

[3,74 – 3,88]

3,94

[3,84 – 4,03]

0,0351*

Arbejdstider, natarbejde og sygefravær
Arbejdstider
Timer om ugen offshore
Timer om ugen ved siden
af offshore arbejde
Sygefravær
Antal sygefraværsdage
det seneste år

87,34

[85,72 – 88,96]

91,98

[88,97 – 94,98]

0,0036*

5,00

[3,89 – 6,11]

5,94

[4,45 – 7,43]

0,3260

4,15

[2,75 – 5,56]

5,35

[2,84 – 7,87]

0,3761

Resultaterne beror på en ujusteret gennemsnitlig score (gns.) med 95 % sikkerhedsinterval (CI).
* En p-værdi under 0,05 indikerer, at gennemsnittet for medarbejdere og ledere er statistisk signifikant forskelligt
(vha. t-test).
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