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Baggrund 

Dette faktaark præsenterer de væsentligste resultater fra 

spørgeskemaundersøgelsen omhandlende jobtilfredshed, stress og vurdering af 

psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsens population er erhvervsaktive djøfere. 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse i 

december 2016. Undersøgelsen er sendt til 5.000 beskæftigede djøfere. 25 

procent har besvaret undersøgelsen.  
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Hovedresultater 

 Fire ud af fem djøfere føler sig i høj eller nogen grad motiveret og 

engageret i deres arbejde, og 72 procent er meget tilfredse eller tilfredse 

med deres job. 

 Jobtilfredsheden er højest blandt dem, der i høj eller nogen grad føler sig 

motiveret og engageret i deres arbejde, ligesom dem der i høj eller nogen 

grad har en god balance mellem arbejde og privatliv, er mere tilfredse med 

deres job. Endelig er jobtilfredsheden højere blandt dem, der i høj eller 

nogen grad synes, at de har en god leder.  

 Tre ud af fem djøfere vil beskrive deres arbejdsplads som præget af stress. 

Andelen, der i høj grad vil beskrive deres arbejdsplads som præget af 

stress, er steget fra 9 procent i 2012 til 14 procent i 2016. 

 41 procent af djøferne beskriver sig i høj eller nogen grad som stresset i 

hverdagen. Andelen, der i nogen grad vil beskrive sig selv som stresset i 

hverdagen, er steget fra 25 procent i 2008 til 36 procent i 2016.  

 Andelen, der i høj eller nogen grad vil beskrive sig selv som stresset i 

hverdagen, er lavere blandt dem, der synes, de har en god leder samt 

blandt dem, der i høj eller nogen grad oplever, at de har en god balance 

mellem arbejde og privatliv. Endvidere er dem, der i mindre grad eller slet 

ikke vil beskrive sig selv om stresset i hverdagen, mere tilfredse med deres 

job.  

 Tre ud af fire djøfere oplever, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på 

deres arbejdsplads, og 58 procent oplever i høj eller nogen grad, at deres 

nuværende arbejdsplads gør nok for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. 

 Det psykiske arbejdsmiljø beskrives ikke overraskede mere positivt blandt 

dem, der i mindre grad eller slet ikke vil beskrive sig selv som stressede i 

hverdagen sammenlignet med dem, der i høj eller nogen grad beskriver sig 

selv som stressede i hverdagen. Derudover ses det, at dem, der synes, de 

har en god leder, har et mere positivt syn på det psykiske arbejdsmiljø på 

deres arbejdsplads.  

 Knap tre ud af fire synes i høj eller nogen grad, at der er et godt 

samarbejde mellem ledelsen og de ansatte på deres arbejdsplads, og 91 

procent mener, at der i høj eller nogen grad er et godt samarbejde blandt 

kollegerne på deres arbejdsplads.  

 71 procent oplever i høj eller nogen grad, at konflikter bliver løst på en 

retfærdig måde, og 25 oplever i høj grad, at de frit kan give udtryk for 

meninger og følelser på deres arbejdsplads, mens 44 procent oplever 

dette i nogen grad.  

 Godt fire ud af fem oplever, at de i høj eller nogen grad har mulighed for at 

placere deres arbejdstid efter egne ønsker og behov, og 71 procent 

oplever i mindre grad eller slet ikke et pres fra deres nærmeste leder til at 

arbejde mere end de egentlig ønsker.  
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Motivation og jobtilfredshed 

Fire ud af fem (82 procent) føler sig i høj eller nogen grad motiveret og engageret i 

deres arbejde, mens 18 procent i mindre grad eller slet ikke føler sig motiveret og 

engageret i deres arbejde.  

Tabel 1: Føler du dig generelt motiveret og engageret i dit arbejde? 

I høj grad 43% 

I nogen grad 39% 

I mindre grad 14% 

Slet ikke 4% 

Når deres ses på jobtilfredshed angiver 72 procent, at de er meget tilfredse eller 

tilfredse med deres job, mens 16 procent svarer hverken eller og 12 procent 

svarer, at de er meget utilfredse eller utilfredse med deres job.  

Tabel 2: Hvor tilfreds er du med dit job alt i alt? 

Meget tilfreds eller tilfreds 72% 

Hverken eller 16% 

Meget utilfreds eller utilfreds 12% 

Der er en klar sammenhæng mellem jobtilfredshed og motivation. Blandt dem, der i 

høj eller nogen grad føler sig engageret og motiveret i deres arbejde, er der en 

markant højere andel, der er meget tilfredse eller tilfredse med deres job (83 

procent) end blandt dem, der i mindre grad eller slet ikke føler sig motiveret og 

engageret i deres arbejde (20 procent).  

Figur 1: Jobtilfredshed og motivation 

 

Opdeles der på stillingsniveau fremgår det, at topledere/direktører (95 procent) og 

mellemledere (89 procent) føler sig mere motiveret og engageret i deres arbejde 

sammenlignet med ikke-ledere (79 procent).  
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Tabel 3: Motivation og engagement opdelt på stillingsniveau 

  

Topleder/ 
direktør 

Mellemleder Ikke-leder 

I høj eller nogen grad 
motiveret og engageret 

95%~ 89%~ 79% 

I mindre grad eller slet ikke 
motiveret og engegeret  

5% 11% 21%*^ 

Signifikant forskellig fra 'topleder/direktør', ^signifikant forskellig fra 'mellemleder', ~signifikant forskellig 

fra 'ikke-leder' 

Figur 2 viser sammenhængen mellem jobtilfredshed og balance mellem arbejde og 

privatliv. Dem, der svarer, at de i høj eller nogen grad har en god balance mellem 

arbejde og privatliv, har en højere grad af jobtilfredshed (78 procent svarer meget 

tilfreds eller tilfreds) sammenlignet med dem, der svarer, at de i mindre grad eller 

slet ikke har en god balance mellem arbejde og privatliv (44 procent).  

Figur 2: Balance og jobtilfredshed 

 

Knap tre ud af fire synes i høj eller nogen grad (73 procent), at de alt i alt har en 

god leder, mens 19 procent i mindre grad synes, at de alt i alt har en god leder og 

9 procent slet ikke synes, at de har en god leder. Der er ikke nogen forskel mellem 

offentlig og privatansat.  

Tabel 4: Synes du alt i alt, du har en god leder? 

  Procent 

I høj grad 32% 

I nogen grad 41% 

I mindre grad 19% 

Slet ikke 9% 

 

Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv. viser, at der er flere mænd, der i 

høj grad (36 procent) synes, at de har en god leder sammenlignet med kvinderne 
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(29 procent), mens en større andel af kvinder svarer i mindre grad (21 procent mod 

15 procent).  

Tabel 5: Synes du alt i alt, du har en god leder? Opdelt på køn 

  Kvinde Mand 

I høj grad 29% 36%* 

I nogen grad 41% 41% 

I mindre grad 21%* 15% 

Slet ikke 9% 8% 

Figur 3 viser sammenhængen mellem vurderingen af ens leder og jobtilfredshed. 

Blandt dem, der svarer, at de i høj eller nogen grad har en god leder, er der en 

markant højere andel, der svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres 

job (86 procent) sammenlignet med dem, der i mindre grad eller slet ikke synes, at 

de har en god leder (32 procent).  

Figur 3: God leder og jobtilfredshed 

 

Stressniveau på arbejdspladsen 

Knap tre ud af fem (57 procent) beskriver deres arbejdsplads som i høj (14 

procent) eller nogen (43 procent) grad præget af stress. I 2012 gjaldt dette 51 

procent, mens det i 2014 var 58 procent. Der er signifikant flere i 2014 og 2016 

sammenlignet med 2012, der svarer, at deres arbejdsplads i høj grad er præget af 

stress, mens der i 2012 er signifikant flere, der svarer i mindre grad.  
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Tabel 6: Vil du beskrive din arbejdsplads som præget af stress? 2012-2014 

  2012 2014 2016 

I høj grad 9% 14%^ 14%* 

I nogen grad 42% 44% 43% 

I mindre grad 41%*^ 35% 36% 

Slet ikke 8% 7% 8% 

*Forskellen mellem 2016 og 2012 er signifikant, ^ Forskellen mellem 2014 og 2012 er signifikant 

Når der opdeles på stillingsniveau fremgår det, at både mellemlederne og ikke-

lederne i højere grad beskriver deres arbejdsplads som præget af stress 

sammenlignet med topledere/direktører.  

Tabel 7: Vil du beskrive din arbejdsplads som præget af stress? 2012 

  
Topleder/ 
direktør 

Mellemleder Ikke-leder 

I høj eller nogen grad 28% 53,5%* 60%* 

I mindre grad eller slet ikke 72%^~ 46,5% 40% 

*Signifikant forskellig fra 'topleder/direktør', ^signifikant forskellig fra 'mellemleder', ~signifikant forskellig 

fra 'ikke-leder' 

Individuelt stressniveau 

41 procent af djøferne beskriver sig i høj (5 procent) eller nogen grad (36 procent) 

som stresset i hverdagen.  

Det fremgår af Figur 4, at andelen af djøfere, der i høj eller nogen grad vil beskrive 

sig selv som stressede i hverdagen, er steget fra 29 procent til 41 procent fra 2008 

til 2016. Denne stigning er signifikant. Niveauet i 2016 er ligeledes signifikant 

højere end i 2010 og 2012, mens det er på niveau med 2014. 

Af Tabel 8 fremgår det, at andelen, der svarer i høj grad, er stort set konstant over 

hele perioden fra 2008 til 2016 og stigningen er således sket i svarkategorien i 

nogen grad, hvor der er sket en stigning fra 25 procent i 2008 til 36 procent i 2016. 

Tabel 8: Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen? 2008-2016 

  2008 2010 2012 2014 2016 

I høj grad 5% 4% 6% 6% 5% 

I nogen grad 25% 29% 29% 35% 36%*^~ 

I mindre grad 48% 54% 44% 43% 42%*^ 

Slet ikke 23% 13% 21% 16% 18%*^~ 

*Signifikant forskellig fra 2008, ^Signifikant forskellig fra 2010, ~Signifikant forskellig fra 2012 
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Figur 4: Udviklingen i individuelt stressniveau 2008-2014 

 

Når der ses på udviklingen i det individuelle stressniveau i henholdsvis den private 

og den offentlige sektor, så fremgår det, at der inden for begge sektorer er sket en 

stigning i andelen, der svarer i høj eller nogen grad, i perioden 2008 til 2016.  

Figur 5: Udviklingen i individuelt stressniveau opdelt på sektor, 2008-2014 

 

Hvis den offentlige sektor underopdeles på stat, region og kommune, så fremgår 

det, at der har været en stigning i stressniveauet i staten i perioden 2008 til 2016 

fra 27 procent til 46 procent. Således ser vi, at der skete en stigning fra 2012 til 
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2014 fra 33 procent til 47 procent, hvor efter stressniveauet har stabiliseret sig på 

47 procent i 2014 og 46 procent i 2016. I kommunerne og regionerne har der ikke 

været en stigning i stressniveauet i samme periode.  

Tabel 9:  Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen? Staten, 2008-2016 

  2008 2012 2014 2016 

I høj eller nogen grad 27% 33% 47%* 46%^ 

I mindre grad eller slet ikke 73% 67% 53% 54% 

*Signifikant forskel mellem 2012 og 2014, ^Signifikant forskel mellem 2008 og 2016 

Kvinder oplever i højere grad end mænd stress i hverdagen. 40 procent af 

kvinderne svarer, at de i nogen grad vil beskrive sig selv som stressede i 

hverdagen, mens det gælder 30 procent af mændene. Omvendt svarer 22 procent 

af mændene, at de slet ikke vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen, mens 

det gælder 15 procent af kvinderne.  

Tabel 10: Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen? Opdelt på køn 

  Kvinde Mand 

I høj grad 6% 5% 

I nogen grad 40%* 30% 

I mindre grad 40% 44% 

Slet ikke 15% 22%* 

*Forskellen er signifikant 

Tabel 11 viser, at blandt dem, der har hjemmeboende børn, er der en højere andel, 

der svarer, at de i nogen grad vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen 

sammenlignet med dem, der ikke har nogen hjemmeboende børn.  

Tabel 11: Individuelt stressniveau opdelt på om man har hjemmeboende børn 

  

Hjemme-
boende 

børn 

Ej hjemme-
boende 

børn 

I høj grad 5% 6% 

I nogen grad 39%* 31% 

I mindre grad 40% 43% 

Slet ikke 16% 20% 

Figur 6 viser sammengængen mellem stressniveau og om man synes, at man har 

en god leder. Det fremgår, at blandt dem, der i høj eller nogen grad svarer, at de 

har en god leder, er der en større andel, der i mindre grad eller slet ikke vil beskrive 

sig selv som stressede i hverdagen (63 procent) sammenlignet med dem, der i 

mindre grad eller slet ikke synes, de har en god leder (45 procent). 
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Figur 6: Individuelt stressniveau og god leder 

 

Figur 7 viser sammenhængen mellem stressniveau og balance mellem arbejde og 

privatliv. Blandt dem, der i høj eller nogen grad angiver, at de har en god balance 

mellem arbejde og privatliv, svarer 67 procent, at de i mindre grad eller slet ikke vil 

beskrive sig selv som stressede i hverdagen, mens det omvendt fremgår, at 78 

procent af dem, der i mindre grad eller slet ikke har en god balance mellem arbejde 

og privatliv, i høj eller nogen grad vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen.  

Figur 7: Individuelt stressniveau og god balance 

 

Ser vi på sammenhængen mellem stressniveau og jobtilfredshed, finder vi, at der 

er en tydelig sammenhæng mellem jobtilfredshed og stressniveau. Det fremgår af 

Figur 8, at dem, der i mindre grad eller slet ikke vil beskrive sig selv som stressede 

i hverdagen, i højere grad er meget tilfredse eller tilfredse med deres job (83 

procent sammenlignet med dem, der i høj eller nogen grad beskriver sig selv som 

stressede i hverdagen (56 procent).  
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Figur 8: Individuelt stressniveau og jobtilfredshed 

 

Det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 

Tre ud af fire djøfere mener i høj eller nogen grad, at der er et godt psykisk 

arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 58 procent oplever i høj eller 

nogen grad, at deres arbejdsplads gør nok for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.  

Figur 9: Psykisk arbejdsmiljø 

 

Tabel 12 viser, at dem, der i mindre grad eller slet ikke beskriver sig selv som 

stressede i hverdagen, i høj eller nogen grad synes, at de har et godt psykisk 

arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads (85 procent), mens dem, der i høj 

eller nogen grad beskriver sig selv som stressede, har en lavere vurdering af det 

psykiske arbejdsmiljø. 
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Tabel 12: Psykisk arbejdsmiljø og individuelt stressniveau 

  
I høj eller 

nogen grad 
stresset 

I mindre grad 
eller slet ikke 

stresset 

I høj eller nogen grad godt psykisk 
arbejdsmiljø 

59% 85%* 

I mindre grad eller slet ikke godt psykisk 
arbejdsmiljø 

41%* 15% 

*Forskellen er signifikant 

Samme tendens ses, når vi kigger på vurderingen af ens leder. Dem, der i høj eller 

nogen grad synes, at de har en god leder, vurderer det psykiske arbejdsmiljø bedre 

end dem, der i mindre grad eller slet ikke synes, at de har en god leder.  

Tabel 13: Psykisk arbejdsmiljø og god leder 

  
I høj eller 

nogen grad 
god leder 

I mindre grad 
eller slet ikke 

god leder 

I høj eller nogen grad godt psykisk 
arbejdsmiljø 

85%* 44% 

I mindre grad eller slet ikke godt psykisk 
arbejdsmiljø 

15% 56%* 

*Forskellen er signifikant 

Af Tabel 14 fremgår det, at der er en større andel af mændene (33 procent) 

sammenlignet med kvinderne (25 procent), der i høj grad synes, at der er et godt 

psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, samt at en større andel af mændene 

oplever, at deres arbejdsplads i høj grad (20 procent) gør nok for at sikre et godt 

psykisk arbejdsmiljø. Her er der til gengæld en større andel af kvinder, der svarer i 

mindre grad (32 procent mod 26 procent).  

Tabel 14: Psykisk arbejdsmiljø opdelt på køn 

  
Er der et godt psykisk 

arbejdsmiljø på din nuværende 
arbejdsplads? 

Oplever du, at din nuværende 
arbejdsplads gør nok for at sikre 

et godt psykisk arbejdsmiljø? 

  Kvinde Mand Kvinde Mand 

I høj grad 25% 33%* 12% 20%* 

I nogen grad 48% 44% 43% 44% 

I mindre grad 19% 19% 32%* 26% 

Slet ikke 8% 5% 13% 10% 

*Forskellen er signifikant 

Tabel 15 og Tabel 16 viser, at topledere/direktører og mellemledere vurderer det 

psykiske arbejdsmiljø bedre end ikke-lederne samt i højere grad oplever, at 

arbejdspladsen gør nok for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Endvidere fremgår 

det, at toplederne/direktørerne har et mere positivt syn på det psykiske 

arbejdsmiljø end mellemlederne.  
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Tabel 15: Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Opdelt 
på stillingsniveau  

  

Topleder/ 
direktør 

Mellemleder Ikke-leder 

I høj eller nogen grad 93%~ 83%~ 71% 

I mindre grad eller slet ikke 7% 18% 29%*^ 

*Signifikant forskellig fra 'topleder/direktør', ^signifikant forskellig fra 'mellemleder', ~signifikant forskellig 

fra 'ikke-leder' 

Tabel 16: Oplever du, at din nuværende arbejdsplads gør nok for at sikre et godt 
psykisk arbejdsmiljø? Opdelt på stillingsniveau 

  

Topleder/ 
direktør 

Mellemleder Ikke-leder 

I høj eller nogen grad 95%^~ 68%~ 53% 

I mindre grad eller slet ikke 5% 32%* 47%*^ 

*Signifikant forskellig fra 'topleder/direktør', ^signifikant forskellig fra 'mellemleder', ~signifikant forskellig 

fra 'ikke-leder' 

Figur 10 viser djøfernes vurdering af samarbejdet mellem ledelsen og de ansatte  

samt blandt kollegerne på deres arbejdsplads. Knap tre ud af fire svarer i høj eller 

nogen grad, at der er et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte på deres 

arbejdsplads, og 91 procent svarer, at der i høj eller nogen grad er et godt 

samarbejde blandt kollegerne på deres arbejdsplads.  

Figur 10: Samarbejde på arbejdspladsen 

 

Knap tre ud af fire (71 procent) oplever i høj eller nogen grad, at konflikter bliver 

løst på en retfærdig måde, mens 23 procent oplever dette i mindre grad og 7 

procent slet ikke oplever, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde.  
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Tabel 17: Er det din oplevelse, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde? 

I høj grad 20% 

I nogen grad 51% 

I mindre grad 23% 

Slet ikke 7% 

25 procent oplever i høj grad, at alle frit kan give udtryk for deres meninger og 

følelser, mens 44 procent oplever dette i nogen grad, 22 procent i mindre grad og 

10 procent slet ikke. Der er ikke nogen forskel mellem kønnene og mellem offentlig 

og privatansatte.  

Tabel 18: Er det din oplevelse, at alle frit kan give udtryk for deres meninger og 
følelser på din arbejdsplads? 

I høj grad 25% 

I nogen grad 44% 

I mindre grad 22% 

Slet ikke 10% 

Tabel 19 viser, at både topledere/direktører og mellemledere i højere grad end 

ikke-ledere oplever, at alle frit kan give udtryk for deres meninger og følelser på 

deres arbejdsplads. Topledere/direktører oplever endvidere dette i højere grad end 

mellemlederne.  

Tabel 19: Er det din oplevelse, at alle frit kan give udtryk for deres meninger og 
følelser på din arbejdsplads? Opdelt på stillingsniveau 

  Topleder/direktør Mellemleder Ikke-leder 

I høj eller nogen grad 95%*~ 77%~ 65% 

I mindre grad eller slet ikke 5% 23%* 35%*^ 

*Signifikant forskellig fra 'topleder/direktør', ^signifikant forskellig fra 'mellemleder', ~signifikant forskellig 

fra 'ikke-leder' 

Djøferne arbejder i gennemsnit 41,9 timer pr uge. De privatansatte arbejder i 

gennemsnit lidt mere, nemlig 42,5 timer pr. uge end de offentligt ansatte, der i 

gennemsnit arbejder 41,5 timer pr. uge.  

83 procent oplever i høj eller nogen grad, at de har mulighed for at placere deres 

arbejdstid efter egne ønsker og behov, og 71 procent oplever i mindre grad eller 

slet ikke et pres fra deres nærmeste leder til at arbejde mere end de egentlig 

ønsker. Der er ikke nogen forskel mellem offentlig og privat ansatte og heller ikke 

nogen forskel mellem kønnene.  
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Figur 11: Arbejdstid 
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Baggrundsspørgsmål 

Tabel 20: Køn  

  Antal Procent 

Kvinde 693 60% 

Mand 469 40% 

 
Tabel 21: Sektor 

  Antal Procent 

Offentlig sektor 748 64% 

Privat sektor 428 36% 

 
Tabel 22: Stillingsniveau 

  Antal Procent 

Topleder/direktør 46 4% 

Mellemleder (fx kontorchef, chefkonsulent med 
personaleansvar, professor mv.) 

253 22% 

Fuldmægtig, konsulent, lektor/underviser mv. 778 67% 

Andet 92 8% 

 
Tabel 23: Hjemmeboende børn 

  Antal Procent 

Hjemmeboende børn 658 56% 

Ej hjemmeboende børn 508 44% 

 
Tabel 24: Alder 

  Antal Procent 

Under 35 år 311 26% 

35 til 44 år 308 26% 

45 til 54 år 362 31% 

Over 55 år 195 17% 

 


