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Hver eneste dag kan man læse i aviserne om forskellige fag eller brancher med et alarmerende højt 
stressniveau. Den ene dag drejer det sig om offentligt ansatte som fx hjemmehjælpere eller social-
rådgivere, den anden dag om ansatte i konsulentbranchen, der arbejder over 80 timer om ugen. Et af 
de spørgsmål, der sjældent rejses, er, hvordan det står til med dem, der befinder sig uden for 
arbejdsmarkedet. Kunne man tænke sig, at de mennesker, der er på kontanthjælp eller modtager 
førtidspension er endnu mere stressede end dem i arbejde, fordi de er uden for arbejdsmarkedet? 
Eller forholder det sig lige omvendt, da de jo ikke er udsat for alle de stressbelastninger, der hører 
de moderne arbejdspladser til? 
 
Ved NFA (det tidligere Arbejdsmiljøinstitut, AMI) er der gennemført en undersøgelse af dansker-
nes psykiske arbejdsmiljø, som primært handler om faktorer i arbejdet. Spørgeskemaet blev oprind-
eligt sendt til alle 20-59-årige, så der kom også mange besvarelser fra personer, der ikke var i arbej-
de. De blev spurgt om helbred, velbefindende og stress på linie med de øvrige svarpersoner, så 
undersøgelsen kan udmærket bruges til at belyse stress blandt mennesker i og uden for arbejdsmar-
kedet. 
 
I NFA’s undersøgelse blev stress belyst ved at spørge om fire typiske stress-symptomer, nemlig:  
 
Hvor tit har du haft problemer med at slappe af?  
Hvor tit har du været irritabel?  
Hvor tit har du været anspændt?  
Hvor tit har du været stresset?  
 
På dette grundlag blev der dannet en samlet score for stress, der går fra 0 (slet ikke stresset, sva-
rer ”på intet tidspunkt” på alle fire spørgsmål) til 100 (maksimalt stresset, svarer ”hele tiden” på alle 
fire spørgsmål). Gennemsnittet for alle svarpersonerne er 27 point. I figur 1 (næste side) kan man se, 
hvordan hovedgrupperne i undersøgelsen lå på NFA’s stress-score.  
 
Som det fremgår af figur 1, viser undersøgelsen et meget klart mønster: De mest stressede grupper i 
landet er sygedagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne. Det skal pointeres, at det drejer 
sig om sygedagpengemodtagere, der ikke er ansat hos en arbejdsgiver, dvs de modtager sygedag-
penge fra det offentlige. Også førtidspensionisterne har et højt stressniveau, men det er ikke så højt 
som de to andre gruppers. Et andet markant resultat er, at de forskellige grupper på arbejdsmarkedet 
er nogenlunde lige stressede. Og det tredje markante resultat er, at de arbejdsløse har et stressniveau, 
der ligger på linie med niveauet for dem, der er i arbejde. De tal, der vises, er justeret for alder og 
køn, så forskellene kan ikke skyldes forskelle i sammensætningen af de forskellige grupper. 
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Disse tal er rent beskrivende. Dvs de kan ikke bruges til at forklare, hvorfor modtagere af sygedag-
penge, kontanthjælp eller førtidspension er mere stressede end andre voksne danskere. Der er tre 
mulige hovedforklaringer. 1. At det er stressende at befinde sig uden for samfundet i en marginali-
seret rolle med lav indkomst. 2. At disse personer samtidigt er udsat for andre stressbelastninger, 
der forklarer stressniveauet. Det kan være en dårlig opvækst, familieproblemer, misbrug eller lig-
nende. 3. At de mennesker, der modtager disse overførselsindkomster, netop er havnet i denne 
gruppe, fordi de har et højt stressniveau og et dårligt helbred. Sandsynligvis indeholder alle tre for-
klaringer en del af sandheden.  
 
Figur 1. Stress niveauet hos voksne danskere, 2005. 

 
 
For at se, om dette mønster kun gjaldt for stress, blev de samme analyser gennemført for en række 
andre indikatorer for psykisk velbefindende: søvnbesvær, depressive symptomer, udbrændthed og 
selvvurderet helbred (se figurerne i appendiks, side 4-7). Overalt viste det samme mønster sig: 1. 
Det dårligste helbred fandtes hos kontanthjælpsmodtagerne, modtagerne af sygedagpenge og 
førtidspensionisterne. 2. Der er ikke store forskelle mellem de store grupper på arbejdsmarkedet. 3. 
De arbejdsløse ligger på linie med dem, der er i arbejde. 
 
Undersøgelsen har to hovedperspektiver. Den ene vedrører den gruppe, der er i arbejde, den anden 
vedrører gruppen på overførselsindkomster.  
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Ser vi først på dem, der er i arbejde, så viser undersøgelsen overraskende små forskelle mellem 
socialgrupperne. Kun for søvnbesvær og selvvurderet helbred kan man finde den forventede ten-
dens til dårligere helbred hos personer med lavere social status. For stress, depressive symptomer og 
udbrændthed er forskellene meget små. Det kan måske skyldes, at de tre hovedtyper af stressende 
arbejde så at sige rammer hver sit sociale lag. Det traditionelle ensformige tempoarbejde rammer 
primært personer med lav social status, mens problemerne med klientarbejde rammer en række 
grupper med middelhøj status, og det grænseløse arbejde er mest udbredt blandt personer med høj 
status. Der er altså ”stress nok til alle” i det danske samfund. 
 
Ser vi dernæst på dem, der ikke er i arbejde, så viser undersøgelsen et andet markant mønster, nem-
lig at de arbejdsløse ligner dem, der er i arbejde, mens de andre to grupper, der er på midlertidige 
ydelser (kontanthjælp og sygedagpenge), ligner dem, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, 
nemlig førtidspensionisterne. Dette resultat har store implikationer for den aktuelle debat om, hvem 
der ”står til rådighed for arbejdsmarkedet”. Hvis de mennesker, der er på kontanthjælp, skal kunne 
komme i arbejde igen, kræver det øjensynligt, at man ikke alene fokuserer på deres faglige 
kompetencer, men også på deres (psykiske) helbred. Det er i den forbindelse af interesse, at vi stort 
set ikke ved, hvordan mennesker med psykiske symptomer, så som langvarig stress, udbrændthed, 
post-traumatisk stress eller depression, skal behandles for at kunne vende tilbage til arbejds-
markedet. Man kunne måske vove den påstand, at det er langt vigtigere at fokusere på det psykiske 
helbred hos denne gruppe mennesker end på deres faglige kvalifikationer. Hvis det er tilfældet, vil 
det stille helt nye krav til A-kasserne, job-centrene og arbejdspladserne. 
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Appendiks: Fordelingen på de andre dimensioner vedrørende psykisk helbred og 
velbefindende i NFA’s undersøgelse. 
 
 
Figur 2. Depressive symptomer hos voksne danskere, 2005 

 
 
Scoren for depressive symptomer er baseret på besvarelsen af fire spørgsmål: 
De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger: 
Hvor tit har du været trist til mode?  
Hvor tit har du manglet selvtillid?  
Hvor tit har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse?  
Hvor tit har du manglet interesse for de ting, du foretager dig i dagligdagen?  
(Svarmuligheder: Hele tiden. En stor del af tiden. En del af tiden. Lidt af tiden. På intet tidspunkt) 
De viste tal er justeret for alder og køn. 
Jo højere score, jo flere depressive symptomer. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Udbrændthed hos voksne danskere, 2005 
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Scoren for udbrændthed er baseret på besvarelsen af fire spørgsmål: 
De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger: 
Hvor tit har du følt dig udkørt? 
Hvor tit har du været fysisk udmattet? 
Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 
Hvor tit har du været træt? 
(Svarmuligheder: Hele tiden. En stor del af tiden. En del af tiden. Lidt af tiden. På intet tidspunkt) 
De viste tal er justeret for alder og køn. 
Jo højere score, jo mere udbrændthed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Søvnbesvær hos voksne danskere, 2005 
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Scoren for søvnbesvær er baseret på besvarelsen af fire spørgsmål: 
De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger: 
Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt?  
Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn?  
Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen?  
Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen? 
(Svarmuligheder: Hele tiden. En stor del af tiden. En del af tiden. Lidt af tiden. På intet tidspunkt) 
De viste tal er justeret for alder og køn. 
Jo højere score, jo mere søvnbesvær. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Selvvurderet helbred blandt voksne danskere, 2005 
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Scoren for selvvurderet helbred er baseret på besvarelsen af ét spørgsmål: 
Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 
(Svarmuligheder: Fremragende. Vældig godt. Godt. Mindre godt. Dårligt).  
De viste tal er justeret for alder og køn. 
Jo højere score, jo bedre selvvurderet helbred. 
 
Kommentar til alle figurerne: 
 
Tallene er baseret på undersøgelsen af danskernes psykiske arbejdsmiljø. Data er indsamlet i 2004-5. 
Svarprocenten var 60%. I alt indkom 4.732 besvarelser. Antallet i de forskellige grupper er mellem 
33 (modtagere af sygedagpenge), 37 (kontanthjælpsmodtagere) og 1799 (andre funktionærer). Nor-
malt anvender NFA en grænse på 20 personer i forbindelse med statistiske opgørelser. Da grupper-
ne af sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er ret små, gentog vi analyserne i den 
Nationale Arbejdsmiljø Kohorte (NAK, 2005), hvor man har målt dimensionerne selvvurderet 
helbred, mentalt helbred, vitalitet og søvnbesvær. I denne undersøgelse er der 104 sygedagpenge-
modtagere, 55 kontanthjælpsmodtagere, 180 arbejdsløse og 299 modtagere af førtidspension. Det 
billede, de to undersøgelse tegner uafhængigt af hinanden, er fuldstændig ens. Også i NAK 2005 
havde sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere et klart dårligere psykisk velbefindende 
end de øvrige grupper. Der er således ingen grund til at formode, at de fundne resultater kan skyldes 
statistiske tilfældigheder i forbindelse med et lavt antal svarpersoner i nogle af grupperne. 


