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1 Om undersøgelsen og rapportens indhold 

Nyhedsprojektet har gennemløbet flere faser. Metodisk er det baseret på 
triangulering mellem kvalitative og kvantitative metoder: 
 
Pilotprojektet, der omfattede dels kvalitative interview af personer inden 
for fem forskellige medietyper, hvor et centralt formål var at skaffe viden 
og indsigt til bl.a. kvalificering af temaer og spørgsmål til brug i surveyun-
dersøgelsen, dels afprøvning af udkast til survey, der blev gennemført på en 
større regional avis. Undersøgelsens resultater blev fremlagt og drøftet med 
personalet i den deltagende case/avis. På baggrund heraf blev den endelig 
survey udformet. Interviewundersøgelsen i pilotprojektet er beskrevet i del-
rapport 1:2007. 
 
Surveyundersøgelse af nyhedsarbejdere. Gennemført i 2007/08. Den un-
dersøgte population omfattede medlemmer af Dansk Journalistforbund 
(DJ). DJ’s medlemsregister er rimeligt differentieret i forhold til, hvor med-
lemmerne er beskæftigede og har deres funktion inden for forskellige me-
dietyper, men der findes ikke direkte nogen baselinie over nyhedsarbejdere 
i Danmark. I samarbejde med DJ blev der udpeget de områder, hvor ny-
hedsarbejdere (journalister, fotografer og andre typer nyhedsmediearbejde-
re) i princippet kunne have deres virke (oversigt kan ses i delrapport 
2:2009). Totallisten over mulige områder omfattende i alt 6.372 medlem-
mer af DJ. Alle disse personer fik elektronisk fremsendt surveyen. Dataind-
samling blev afsluttet december 2007. Da baseline over antal nyhedsarbej-
dere er ukendt, valgte vi i projektet at lave en opfølgende undersøgelse over 
årsager til manglende svar på spørgeskemaet. I alt 239 personer blev kon-
taktet telefonisk og interviewet. Ud fra de foreliggende data og indsamlede 
oplysninger fra interviewpersonerne er der lavet et kvalificeret skøn over 
svarprocenten, der er vurderet til minimum 56 % (se uddybning i delrapport 
2). 
 
Den foreliggende totalundersøgelse er baseret på svar fra i alt 2.201 perso-
ner. Denne population er sammenholdt med DJ’s medlemsregister og findes 
at være helt tilfredsstillende repræsentativ køns- og aldersmæssigt (se del-
rapport 2). Det anvendte spørgeskema og randfordeling af svar på de stille-
de spørgsmål er vedlagt som bilag i delrapport 2:2009. 
 
Til brug i analysen af data er der konstrueret en lang række skalaer, der te-
matisk sammenfatter spørgsmål til belysning af arbejds- og helbredsforhold. 
Skalakonstruktionerne og statistiske test heraf præsenteres ligeledes i del-
rapport 2.  
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I det følgende beskrives en lang række af undersøgelsens resultater. Nogle 
af undersøgelsens temaer indgår i Signe Pihl-Thingvad’s ph.d.-studie, og 
resultaterne af dette studie forventes at foreligge sommeren 2010.  
 
Opfølgende kvalitative interview: Med afsæt i centrale resultater fra sur-
veyundersøgelsen blev der på ny gennemført kvalitative interview af ny-
hedsarbejdere inden for forskellige typer medieområder. Hensigten med in-
terviewene var at få indsigt i og en dybere og nuanceret forståelse af, hvad 
der gemmer sig bag undersøgelsens mange tal og opgørelser. Interviewene 
er analyseret og sammenfattet i delrapport 4:2010. 
 
Interviewene bidrager til nuancering og indsigt i nogle af de ofte komplice-
rede problemstillinger, som er kortlagt i surveyundersøgelsen. Det er til-
stræbt med de to delanalyser – den kvantitative og kvalitative – at de skal 
bidrage til og støtte den anden part. Med metodetrianguleringen forsøges 
opnået for det første, at hvor den kvantitative analyse (se delrapport 3) fak-
tuelt viser tilstanden i nyhedsarbejdernes arbejdsforhold, arbejdsliv og hel-
bred, så kan den kvalitative analyse vise, hvordan det opleves, hvilke sam-
menhænge, forklaringer og betydninger, det tillægges, og dermed et mere 
dybtgående, forskningsmæssigt forsøg på afdækning af nogle mere funda-
mentale forhold. For det andet bliver både pålideligheden og gyldigheden i 
den kvantitative undersøgelse større, når dataene og resultaterne efterprøves 
i de kvalitative interview. Ligesom den kvalitative del bliver mere trovær-
dig, når den understøttes af og sammenholdes med resultaterne af den kvan-
titative del af undersøgelsen.  
 
Rapportens indhold 
Rapporten er en antologi, hvor trend i det moderne arbejdsliv studeres med 
afsæt i nyhedsarbejdet. Kapitlerne omfatter følgende temaer: 

• Det teoretiske og forskningsmæssige fundament. 
• Det gode arbejde og arbejdets betydning. 
• Ledelse og værdier i et arbejdsmiljøperspektiv. 
• Det psykiske arbejdsmiljø i nyhedsarbejdet med særlig vægt på fleksible 

arbejdsformer og det grænseløse arbejde. 
• Tilstanden i nyhedsarbejdernes helbredsforhold. 
• De syge og de langtidsfriske. 
• Det grænseløsearbejde – balancer og belastninger. 
• Stress – forekomst i nyhedsarbejdet. 
• Arbejde og stress i det moderne arbejdsliv. 
• Virksomhedens sociale kapital i et arbejdsmiljøperspektiv. 
  
Gennem kapitlerne udpeges forhold i det psykiske arbejdsmiljø og arbejds-
livet, som andre skal være forberedt på.   
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2 Viden om psykisk arbejdsmiljø 

En introduktion til centrale teorier, som ligger til grund for den foretagne 
spørgeskemaundersøgelse af nyhedsarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsliv 

 
 

2.1 Om psykisk arbejdsmiljø  
Det psykiske arbejdsmiljø – eller det psykosociale arbejdsmiljø, som det 
ofte betegnes i forskningslitteraturen – dækker over en lang række forhold 
på arbejdspladsen. Det gælder forhold, der udspringer af selve arbejdets 
indhold, indflydelse på arbejdets rytme, måden arbejdet er organiseret og 
tilrettelagt på samt de teknologiske betingelser. Det gælder også samspillet 
mellem ledelse og medarbejdere, og mellem kolleger indbyrdes samt ledel-
sesforhold og medbestemmelse.  
 
Forskningen i psykisk arbejdsmiljø har især været interesseret i de negative 
konsekvenser af personens møde med arbejdspladsens miljø. Psykisk ar-
bejdsmiljø har betydning for medarbejdernes livskvalitet, og forskningen 
har dokumenteret, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø er årsag til en lang ræk-
ke helbredsproblemer, der medfører store omkostninger for den enkelte, ar-
bejdspladsen og samfundet. Påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø kan 
have såvel psykiske virkninger (fx stress og psykisk nedslidning), sociale 
virkninger (fx isolation, mobning eller udstødning) som somatiske effekter 
(fx hjerte-kar-problemer, blodprop eller mavesår). Der er i dag enighed om, 
at kronisk stress øger risikoen for en række helbredsproblemer herunder 
hjerte-kar-sygdomme, bevægeapparatlidelser, udbrændthed, depression, 
angst og andre psykiske lidelser. Dertil kommer, at et dårligt psykisk ar-
bejdsmiljø har klar sammenhæng med øget fravær, øget personaleomsæt-
ning, lavere produktivitet og forringet kvalitet, udstødning fra arbejdsmar-
kedet og problemer i forhold til familielivet. Omvendt kan et godt psykisk 
arbejdsmiljø fremme psykisk velvære, engagement, energi og arbejdsglæde. 
Psykisk arbejdsmiljø er dermed ikke kun et spørgsmål om, hvad der tapper 
vores kræfter og kan gøre os syge, men også et spørgsmål om, hvad der gi-
ver overskud og holder os raske. 
 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA1 har sammenfattet 
”gevinsten” ved, at centrale faktorer i det psykiske arbejdsmiljø er opfyldt. 
Såfremt de ikke er opfyldt, kan de fx være kilde til stress, modsat være ba-
sis for overskud, illustreret i figuren nedenfor. 

                                              
1 Kristensen T.S.: Fakta og myter om stress. Videnscenter for Arbejdsmiljø. 2007. 
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Kilde: Kristensen T.S., 2007 
 
 

Hvorvidt arbejdet har en negativ eller positiv effekt afhænger især af to for-
hold: De krav, der stilles til medarbejderen samt de ressourcer, medarbejde-
ren råder over. De psykosociale faktorer i arbejdet og deres indbyrdes sam-
menhæng kan således stilles op i en simpel model (se fig. 1), udarbejdet af 
Mogens Agervold (19982). 

Krav = Ressourcer

Krav = Ressourcer

Vækst
Læring

Udvikling

Problemtackling 
(coping)

Utilfredshed
Nedsat velbefindende

Stress
Sygdom

Miljø Individ

Figur 1.Model for det psykiske arbejdsmiljø

Kilde: Agervold,1998

Note: Lighedstegnet betyder god
overensstemmelse mellem krav og
ressource. Ulighedstegnet = betyder

dårlig overensstemmelse.

 
 
I fig. 2 er de undersøgte faktorer i nærværende undersøgelse i overskrifts-
form angivet i Agervold’s psykosociale arbejdsmiljømodel.   

                                              
2 Agervold M.: Det psykosociale arbejdsmiljø – fra videnskabelig arbejdsledelse 
til arbejdsmiljøpsykologi. Århus Universitets Forlag. 1998. 
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Krav = Ressourcer

Krav = Ressourcer

Trivsel
Livskvalitet 

Arbejdsglæde
Balance arbejde-privatliv

Problemtackling 
Kompetencer

Mistrivsel
Nedsat velbefindende

Depression. Stress
Sygefravær

Ubalance arbejde-privatliv

Figur 2.Faktorer der undersøges i det psykiske arbejdsmiljø

Psyko-sociale faktorer i 
arbejdet
Selve arbejdet:
-Kvantitative arbejdskrav
-Beslutningskrav
-Rolleklarhed / rollekonflikter
-Indflydelse – beslutningskontrol
-Indflydelse på arbejdssituationen
-Positive udfordringer i arbejdet
Det organisatoriske og sociale 
niveau på arbejdspladsen:
-Ledelse: Opmuntrende ledelse. 

Fair ledelse
-Social interaktion: Ledelsesstøtte. 

Støtte fra kolleger
-Virksomhedens sociale kapital
Arbejdspladskultur og socialt 
klima på arbejdspladsen
-Socialt klima
-Forskelsbehandling
-Personalepleje
Engagement i arbejdspladsen
Kompetenceudvikling

Køn
Alder
Civil status
Uddannelse 
Anciennitet
Arbejdsplads 
Stilling
mv

 
 
Undersøgelsens temaer har baggrund i arbejdslivsforskningens mange års 
optagethed af det gode arbejde. Allerede i Taylors rationelt udformede ar-
bejdsprincipper Scientific Management (1912) fandtes en vision om det go-
de arbejde baseret på Taylors ingeniørmæssige synsvinkel. Taylors tilgang 
– siden betegnet taylorisme – har som bekendt haft stor international betyd-
ning for arbejdets tilrettelæggelse og styring, men har også tilbagevendende 
og frem til nutiden været diskuteret og kritiseret i den arbejdspsykologiske 
og arbejdssociologiske forskning. Begrebet ’det gode arbejde’ udmøntes 
dog først i 1960’erne, hvor Thorsrud og Emery’s (19693) seks ”psykologi-
ske principper” (se note4), som kendetegner det gode arbejde, fik stor gen-
nemslagskraft i arbejdslivsforskningen, og ligger bl.a. til grund for ovenfor 
omtalte ”6 guldkorn”. 
 
Gennem historien har den traditionelle arbejdspsykologi bidraget med teori 
og empiri om, hvilke dimensioner ved arbejdet og det sociale miljø der sy-
nes at være nødvendige at medtage i en arbejdsmiljø-/arbejdslivs-sammen-
hæng, mens den psykologiske stressforskning har bidraget med forklaringer 
på, hvorfor dårlig pasform mellem miljø og person kan føre til psykisk ned-

                                              
3 Thorsrud E. and Emery F.: Form and content in industrial democracy. London: 
Tavistock. 1969. 
4 Thorsrud og Emery er foregangsmænd i den såkaldte sociotekniske skole. Deres 
seks psykologiske arbejdskrav, som bør karakterisere arbejdstilrettelæggelsen og 
organisation, handler om muligheden for kontinuerlig læring, råderum for egen 
beslutningstagen i arbejdet, anseelse, medmenneskelig støtte og respekt, forud-
sætninger for at se sammenhæng mellem arbejdet og omverdenen samt kunne se 
arbejdet som foreneligt med en ønskværdig fremtid. 
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slidning, stress og sygdom. Centralt er, at de psykosociale faktorer skal be-
tragtes som resultatet af mødet eller samvirket mellem miljøet og personen 
(jf. figur 1og 2). De objektivt givne arbejdsforhold betegnes ved de psyko-
sociale betingelser. Betingelserne kan beskrives objektivt (fx antal opgaver 
pr. tidsenhed), men dette er ikke tilstrækkeligt til en udtømmende beskrivel-
se af det psykosociale univers, fordi personens oplevelser, handlemulighe-
der, værdier og motiver er afgørende for udfaldet. Et udfald, der er bestem-
mende for, om personen trives med sit arbejde eller ikke. Desuden er der 
psykosociale faktorer, som omhandler ”arbejdets mening”, ”personlig ud-
vikling i arbejdet”, ”gode sociale relationer” til kolleger, der kun vanskeligt 
eller slet ikke lader sig måle objektivt uden at spørge personen selv. Stress 
fx, er en følge af, at personen vurderer og oplever, at kravene til ham er for 
store i forhold til hans ressourcer, evner eller forudsætninger – eller om-
vendt, når kravene er for små, øges risikoen for depression og monotonitil-
stand. Begge forhold fører til, at personen oplever, at der er noget alvorligt 
på spil: At glæden og tilfredsstillelsen ved arbejdet svinder, at han ikke kan 
udnytte sine evner, at han ikke lærer noget og går i stå, at han presses ud 
over det, han formår, at de sociale relationer er dårlige, at han ikke oplever, 
at han respekteres og anerkendes, osv. Er der ikke alternative handlemulig-
heder, kan personen ende i en ond spiral, hvor forholdene opleves værre og 
værre med tiden. 
 
I et udviklende psykisk arbejdsmiljø oplever medarbejderen selvstændig-
hed, motivation, kompetence, selvtillid, arbejdsglæde og befinder sig i det 
hele taget godt på arbejdspladsen. For grupper og virksomheden er resulta-
tet bl.a. effektivitet, fleksibilitet og overlevelsesdygtighed.  
 
Forskningsmæssigt mangler der eksakt viden om, hvilke præcise påvirk-
ningsniveauer i det psykiske arbejdsmiljø der er optimale. I det fysiske og 
kemiske arbejdsmiljø opereres der med grænseværdier, fx at støjpåvirkning 
over et vist niveau skader hørelse og helbred. I det psykiske arbejdsmiljø er 
der ikke tilsvarende klar sammenhæng mellem dosis og respons – påvirk-
ning og effekt. Her handler det snarere om at skabe balance – når vi ser bort 
fra udsættelse for vold, mobning og seksuel chikane, som også er elementer 
i det psykiske arbejdsmiljø. Både for meget og for lidt (fx arbejdsopgaver 
eller ansvar) kan typisk være belastende. Forholdet kan illustreres ud fra 
Peter Warr’s5 såkaldte vitaminmodel, der er baseret på studier af, om det 
psykiske arbejdsmiljø er optimalt eller belastende.  Warr’s model af ar-
bejdsforholdene er baseret på samme princip, der gælder for kroppens til-
førsel af vitaminer, hvilket forklarer navnet på Peter Warr’s vitaminmodel: 
Nogle vitaminer er nødvendige og samtidig sunde i ubegrænsede mængder, 
mens andre vitaminer er nødvendige, men kan virke sundhedsskadelige i for 
store mængder. Arbejdsmiljøforhold, der ifølge Warr er nødvendige for et 
godt psykisk helbred, er fx mulighed for indflydelse på eget arbejde, udvik-

                                              
5 Warr P.: Unemployment and mental health. Oxford. 1987. 
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lingsmuligheder og mulighed for at bruge sine færdigheder, klare mål og 
udfordrende krav i arbejdet, rolleklarhed og feedback på arbejdsopgaven, 
variation i arbejdet, mulighed for social kontakt, værdsættelse fra omgivel-
serne og fysisk sikkerhed. Nogle af disse arbejdsmiljøforhold kan dog være 
skadelige, hvis de optræder i for stort omfang – nøjagtig som vitaminerne A 
og D kan være det for kroppen. Arbejdsmiljøforhold, der normalt opfattes 
som positive, kan altså blive til uoverstigelige krav. Og modsat hvis der er 
en mangelsituation, så kan det også være skadeligt. Generelt set, når job-
kravene er for høje, så lurer stressen, men hvis de er for lave, så er monoto-
ni, kedsommelighed og depression en risiko. 
 
 
2.2 Temaer i fokus – undersøgelsens teoretiske og 

forskningsmæssige baggrund 
I nærværende undersøgelse af nyhedsarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og 
arbejdsliv efterprøves forskellige centrale teorier og modeller inden for den 
arbejdspsykologiske og arbejdssociologiske forskning på området. Disse in-
troduceres i det følgende, og aktuelle diskussionstemaer i tilknytning hertil 
præsenteres. 

2.2.1 Arbejdskrav og indflydelse på eget arbejde 
Omfattende international forskning har vist, at medarbejderens indflydelse 
på eget arbejde er afgørende for, hvor sundhedsskadeligt eller sundheds-
fremmende arbejdet er. Et omfattende studie af statstjenestemænd i England 
viste en næsten fordobling af risiko for hjerte-kar-sygdomme og hjerteinfakt 
for kvinder og mænd, som har lav indflydelse i jobbet6. Undersøgelsen var 
prospektiv, sådan at indflydelse i arbejdet måltes fem og tre år inden, tjene-
stemændene blev undersøgt for hjerte-kar-sygdomme. Analyserne viste, at 
lav indflydelse i arbejdet både tre og fem år tidligere førte til relativ høj ri-
siko for hjerte-kar-sygdomme. Havde indflydelsen være højere ved mindst 
et af måletidspunkterne, var risikoen noget mindre. Mindst var risiko, hvor 
tjenestmændene havde høj indflydelse i arbejdet ved begge målinger. Et 
sådant resultat kan tolkes som en forbedring af ’indflydelsesniveauet’, der 
allerede på kort sigt giver en vis beskyttelse mod negative helbredseffekter.  
 
Andre studier har vist at stærkt bundne og ensidige arbejdsopgaver med 
stort arbejdspres kombineret med få eller ingen muligheder for at regulere 
arbejdspresset øger risikoen for psykiske og psykosomatiske helbredsska-
der. 
 
Inspirationskilde til denne forskning har i stor udstrækning været den af 
Robert Karasek udarbejdede krav-kontrol-model (The demand control mo-

                                              
6 Bosna, H. et al. (997): Low job control and risk of coronary heart disease in 
Whitehall II. Prospective cohort studie. British Medical Journal 314, 558-565. 
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del)7, der blev introduceret i slutningen af 1970’erne. Modellen bygger på 
og integrerer to traditioner i arbejdslivsforskningen, som dels handler om 
kvalifikation og egenkontrol, dels forskning om påvirkninger og belastnin-
ger (stressorer) i arbejdet. Belastende arbejdsvilkår og helbredsproblemer 
antages i modellen at opstå gennem en ubalance mellem arbejdets krav og 
personens handlemuligheder, hvor høje krav og lav indflydelse/kontrol ge-
nererer stress, mens høje krav og høj egenkontrol anses at reducere stress.  
 
Figur 3. Krav-kontrol-modellen 

 
 
Modellens ”Passive job” indebærer meget lidt indflydelse på eget arbejde 
og meget lave psykologiske og fysiske krav til medarbejderen. “Lette job” 
indebærer en høj grad af indflydelse på eget arbejde. De psykologiske og 
fysiske krav til medarbejderen er dog så få, at han ikke gennemgår en per-
sonlig og faglig udvikling i jobbet. “Aktive job” indebærer høje krav til 
medarbejderen og ringe risiko for at være sundhedsskadeligt. Det begrundes 
i modellen med, at medarbejderen i “Aktive job” har en god indflydelse på 
eget arbejde og derfor kan regulere belastningerne. “Stressende job” inde-
bærer, at kravene til medarbejderen er meget høje, mens indflydelsen på 
eget arbejde er lav. Derimod kan et stort arbejdspres være udviklende – 
frem for nedbrydende – hvis medarbejderen fx selv kan regulere sit arbejds-
tempo, sin arbejdsmængde, eller hvis han kan holde pauser, når trætheden 
melder sig (jf. modellens udviklingsdiagonal). Modellens optimale arbejds-
situation med høje krav og god indflydelse antages endvidere at indeholde 
potentiale for læring (= det udviklende arbejde), som på sin side antages at 
have positiv effekt på personens formåen at håndtere fremtidens belastnin-
ger på. 
 
                                              
7 Karasek R. and Theorell T.: Healthy Work – stress, productivity and the recon-
struction of working life. New York: Basic books, Inc. Publishers 1990. 
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Talrige studier har efterprøvet modellen og påvist klar sammenhæng mel-
lem modellen og forskellige typer helbredssvigt, fx hjertesygdom og stress. 
Modellen er siden modificeret med inddragelse af dimensionen social støt-
te8. Generelt findes, at vores muligheder for at mestre stress bliver bedre jo 
større indflydelse og magt, vi har over vores eget arbejde og liv i det hele 
taget. Forskningen viser desuden, at gode muligheder for hjælp, støtte og 
gode kontrol- og indflydelsesmuligheder kan være en stødpude, der beskyt-
ter mod arbejdsrelateret stress.  
 
Karasek’s oprindelige idé med modellen var, at den skulle kunne forudsige 
spændende og udviklende job og ikke sygdom, som den i høj grad er kom-
met til inden for forskningen. Krav-kontrol-modellen har dog også været et 
fundament i udviklingen af teorierne om Det Udviklende Arbejde (DUA), 
som bl.a. de faglige landsorganisationer, LO i de skandinaviske lande, har 
haft som et centralt programområde. 

2.2.2 Stress i det fleksible arbejde 
Krav-kontrol-modellen har inden for de senere år været udsat for kritik (se 
fx Spector, 19989, Jeding et al., 199910), specielt, hvad kravdimensionen an-
går, men også ift. kontroldimensionen er der er sat spørgsmålstegn ved mo-
dellens anvendelighed i det moderne, fleksible arbejdsliv (Sørensen et al., 
200711, Hvid, 200912). Problemstillingen er i søgelyset og behandles og ef-
terprøves i kapitel 9 ud fra nyhedsarbejdernes arbejdsvilkår i det moderne 
arbejdsliv. Dele af kritikken udspringer af, at begrebet det psykiske arbejds-
miljø er udviklet med industrielt arbejde som ramme, og kritikernes argu-
menter for, at det derfor har svært ved at opfange det nyeste, fx det fleksible 
arbejde, hvor medarbejderne i stigende grad ikke bliver ledet, men bliver 
selvstyrende og selv stiller kravene. En nyere svensk befolkningsundersø-
gelse13 viser interessante fund, at det ikke kun er i arbejdsforhold med lav 
indflydelse og høje arbejdskrav, at helbredet kan blive truet. Inden for de 
seneste ti år er det derimod især blandt ansatte med høj indflydelse og høje 
krav i arbejdet, at dårligt helbred er overraskende stigende. Andre data pe-
                                              
8 Johnson J.V., Hall E.M.: Job strain, work place social support and cardiovascu-
lar disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish popula-
tion. Am J Public Health 1988; 78: 1336-42. 
9 Spector P.E.A. (1998) Control Theory of the Job Stressor process. In Cooper 
C.L. (Ed) Theories of Organizational Stress. Oxford: Oxford University Press. 
10 Jeding K., Hägg G.M., Marklund S., Nygren Å., Theorell T. og Vingård E. 
(1999) Et friskt arbeidsliv. Arbete och hälsa, 1999:22. Stockholm: Arbeidslivs-
institutet. 
11 Sørensen O. et al.: Indflydelse i vidensarbejdet – Kan man få for meget af det 
gode? I Tidsskrift for Arbejdsliv 2:2007: s. 38-54. 
12 Hvid H.: To be in control – vejen til et godt psykisk arbejdsmiljø, læring og 
innovation. Tidsskrift for Arbejdsliv 1:2009. 
13 Rostila M.: Vart tog det ”goda” arbetet vägen? I: Arbetsmarknad & Arbetsliv nr. 3, 
2004 s. 173-186. 
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ger i samme retning, fx rapporteres det i medierne og fra faglige organisati-
oner oftere, at veluddannede lider af stress. Det kan lyde paradoksalt, da 
veluddannede typisk har et udviklende arbejde med høj grad af indflydelse 
og burde ifølge krav-kontrol-modellen ikke befinde sig i risikozonen. Pro-
blematikken har ledt til, at begrebet den ”moderne” stress er kommet på 
tale. En mulig forklaring til den ”moderne” stress synes at kunne være, at 
det moderne arbejdsliv er karakteriseret ved høj grad af egenkontrol i arbej-
det i kombination med høje arbejdskrav. Kravene kan være ydre og gå hånd 
i hånd med medarbejderens egne høje krav til præstation, hvor det kan være 
vanskeligt at lægge arbejdet fra sig eller mærke, at opgaven er løst tilfreds-
stillende.  Antagelsen underbygges af danske undersøgelser14 15 af stressfak-
torer i arbejdet, der viser, at de ansattes egne høje krav til præstation er en 
af de faktorer, der hyppigst rapporteres som årsag til, at arbejdet opleves 
psykisk belastende.  
 
Et andet forhold, der gennem de senere år har været til diskussion udsprin-
ger af, at tidligere blev det gode arbejde betragtet som det, der var stabilt, 
sikkert og forudsigeligt. I dag er opfattelsen af, hvad der er et godt arbejde, 
nærmest vendt på hovedet i forhold til dengang: Det gode arbejde skal være 
foranderligt, udfordrende og give medarbejderne mulighed for læring og 
personlig udvikling. Det beskrives ofte som en frisættelse af mennesket. 
Men, som kritikerne påpeger, kan det udviklende arbejde også være det, der 
giver stress, hvilket nærmest er i modstrid med krav-kontrol-modellens an-
tagelse.  
 
Ovennævnte aspekter belyses og diskuteres i de følgende kapitler, hvor 
krav-kontrol-modellen testes og vurderes ud fra nærværende undersøgel-
sesdata. 
 
 
2.3 En ny stressmodel 
En anden model, der ligeledes har været til stor inspiration i den internatio-
nale arbejdslivs- og stressforskning, blev i 1990’erne introduceret af Johan-
nes Siegrist med anstrengelses-/belønningsmodellen (The effort reward mo-
del). Modellen har rod i sociologiske teorier om social gensidighed. Siegrist 
tager udgangspunkt i den sociale vekselvirknings betydning og hævder, at 

                                              
14 Christiansen J.M.: Psykisk arbejdsmiljø – nu og i fremtiden. En undersøgelse af 
FTF-medlemmers psykiske arbejdsmiljø. CASA 1994. Undersøgelsen viste, at de 
absolut to ’topscorere’ i den subjektive oplevelse af faktorer, der bidrager til, at 
arbejdet opleves psykisk belastende, var arbejdsmængde og egne præstationskrav. 
15 Christiansen J.M. og Wissing P.: For meget af det gode – om privatansatte ma-
gistres psykiske arbejdsmiljø. CASA marts 2000. Undersøgelsen viste, at blandt 
de 1.991 udspurgte privatansatte magistre var egne høje krav til arbejdspræstation 
og ledelsesforhold de to ’topscorere’ i respondenternes oplevelse af, at arbejdet 
opleves psykisk belastende. 
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arbejdsidentiteten i dag er afgørende for den enkelte og er det centrale bin-
deled mellem selvopfattelse og det sociale netværk (Siegrist, 199616). I fi-
guren nedenfor ses modellens komponenter. Modellen betegnes af andre 
forskere ofte som ’den nye stressmodel’. Hvor krav-kontrol-modellen tager 
udgangspunkt i den personlige indflydelses (control) betydning for indivi-
det, tager anstrengelses-/belønningsmodellen udgangspunkt i den sociale 
vekselvirknings betydning. I anstrengelses-/belønningsmodellen opstår den 
mest stressede tilstand, hvis belønningen17 ikke modsvarer den ydre situati-
onsbestemte anstrengelse og den indre, individbestemte anstrengelse, man 
gør sig. Den ydre anstrengelse i Siegrist’s model omfatter forhold såsom 
krav, tidspres og afbrydelser i arbejdet, og svarer i vid udstrækning til krav-
dimensionen i den ovenfor beskrevne krav-kontrol-model. Den indre an-
strengelse refererer til overforpligtelse (overcommitment), dvs. en person 
med konstant fokusering på arbejdet og tilsidesættelse af egne behov. 
 
Det er Siegrist’s hypotese, at man har en øget sygdomsrisiko på baggrund af 
stress i følgende to situationer: 1) Hvis man oplever ubalancen i modellen 
(jf. ovenfor) eller 2) hvis man er overforpligtet. Kombinationen af disse to 
forhold, dvs. at være en overforpligtet person, der oplever ubalance mellem 
anstrengelse/belønning, er den værst tænkelige situation, dvs. at den største 
risiko for arbejdsbetinget stress findes, hvor den ydede anstrengelse er stør-
re end den opnåede belønning (Siegrist, 199418). Omvendt fremkommer der 
positive følelser ved passende sociale belønninger, der fremmer trivsel og 
sundhed. 
 

                                              
16 Siegrist J.: Adverse health effects of high effort/low-reward conditions. J Occup 
Health Psychol 1996; 1: 27-4. 
17 ’Belønning’ omfatter ikke alene den løn, man får, men også den agtelse, ens 
arbejde afføder formelt og uformelt på arbejdspladsen blandt kolleger og ledelse 
og endelig statuskontrol, der refererer til sikkerhed i ansættelsen og i karrierefor-
løbet. 
18 Siegrist J., Peter R.: Job stressors and coping characteristics in work-related 
disease: issues of validity. Work and Stress 1994; 8: 130-40. 
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Kilde: Siegrist J. Effort-reward imbalance at work and health. In: Perrewe P, Ganster D, 
eds. Research in occupational stress and well being, historical and current perspectives 
on stress and health. New York: JAI Elsevier, 2002:261–91 

 
Modellens sammenhæng med forringet fysisk, psykisk og social funktion er 
testet og påvist i mange empiriske undersøgelser19. Modellen, anvendt i en 
modificeret udgave, viser også interessante fund ud fra nærværende under-
søgelsesdata. Det beskrives nærmere i kapitel 9.2.  
 
Virksomhedens sociale kapital 
I den følgende gennemgang af nyhedsarbejdernes psykiske arbejdsmiljø be-
lyses såvel forskellige typer risikofaktorer, der kan belaste medarbejderen, 
som faktorer i arbejdet, der indeholder muligheder for at udvikle medarbej-
deren og arbejdspladsen positivt. Vi har i den sammenhæng fundet det inte-
ressant at inddrage begrebet social kapital, som oprindeligt blev teoriudvik-
let inden for social og økonomisk forskning, men som først for nylig er ble-
vet introduceret i en arbejdsmiljøkontekst20.  
 
Ifølge en af de førende forsker på området Robert D. Putnam er social kapi-
tal: ”karakteristiske træk ved social organisering som fx netværk, normer og 
tillid, der faciliterer koordination og samarbejde til fælles gavn”21. I nærvæ-
rende undersøgelse defineres virksomhedens sociale kapital ud fra tre nøg-
lefaktorer: Samarbejdsevne, tillid og retfærdighed22. Med begrebet social 
                                              
19  Se oversigt i: Eller N.H.: Præsentation af anstrengelses-belønningsmodellen – 
den nye stressmodel. Ugeskrift for læger 166/40, 29 september 2003; s. 3915-20.  
20 Olesen K.G. et al: Hvidbog om virksomhedens sociale kapital. Arbejdsmiljørå-
det. 2009. 
21 Putnam, Robert D. (1995): "Bowling Alone: America´s Declining Social Capi-
tal". Journal of Democracy, 6: 65-78. 
22 Definitionen og anvendte spørgsmål i nærværende undersøgelse er hentet fra 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, omtalt og beskrevet i note 18. 



15 

kapital er der fokus ikke på den enkelte medarbejder, men på samspillet 
mellem mennesker og sammenhængskraften i virksomheden, og den sociale 
kapital kan ses som den ’lim’, der binder virksomheden sammen 
 
Anvendelse af begrebet kan tjene som en ramme, der omfatter virksomhe-
dens psykiske arbejdsmiljø, produktivitet og de ansattes helbred og velbe-
findende. Den foreløbige forskning på området viser, at virksomheder med 
høj social kapital typisk har et bedre psykisk arbejdsmiljø, bedre konkur-
renceevne og højere kvalitet23.   
 
I nærværende undersøgelse er indfaldsvinklen det psykiske arbejdsmiljø og 
de ansattes helbred og trivsel sammenholdt med virksomhedens sociale ka-
pital. Fundene er ganske interessante, som læseren vil kunne se i kapitel 10. 
 
De følgende kapitler indledes med et tema, som os bekendt kun meget be-
skedent er studeret i arbejdsmiljøforskningen, men som har haft en vis be-
vågenhed i managementforskningen. Det handler om nye tendenser i ledel-
ses- og organisationsudviklingen på arbejdsmarkedet i det moderne arbejds-
liv. Tidligere tiders hierarkiske ledelsesprincipper erstattes med mere de-
centraliserede, og styringsmekanismer ændres fra regler til mere værdibase-
ret ledelse. 
 
 

                                              
23 Se note 18. 
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3 Ledelse og værdier 

Traditionelt har ledelsesteori fokuseret på effektivitet og produktivitet. Men 
i de senere år er der kommet større fokus på ledelsens betydning for medar-
bejdernes arbejdsliv, velbefindende og helbred. Værdibaseret ledelse er in-
den for de senere år blevet en del af ledelsesretorikken. I undersøgelsen ses 
der nærmere på fænomenet – dets forekomst og betydning for organisatio-
nen indenfor mediebranchen. 
  
Det moderne arbejdsliv betegnes ofte som ”grænseløst”. Hvor, hvornår, 
hvordan og hvorfor arbejdet skal udføres er ikke længere så entydigt som i 
industrisamfundets æra. Arbejdsmarkedet i dag er langt mere fleksibelt, så 
leder/medarbejderrollen har undergået betydelige omstillinger. Derfor for-
udsættes langt bedre styringsredskaber end ledelse baseret på styring, regu-
lering og kontrol. Det hører med til at fremme en effektiv og innovativ ar-
bejdsplads, at ledelsen målrettet udbygger den enkelte medarbejders samle-
de kompetence og derved selvstændiggør medarbejderen ved at skabe større 
råderum for medarbejderen til at tage beslutninger og træffe afgørelser. For 
at nå dertil kræves en høj grad af forståelse og samstemmighed om centrale 
værdier. Derfor er værdierne kommet i fokus. Ledelsesformen betegnes ty-
pisk værdibaseret ledelse, hvor der styres efter værdier i stedet for regler 
defineret ud fra virksomhedens målsætning og performance (Jensen, Pruzan 
og Thyssen, 1998; Thyssen, 1997)24.  
 
Filosofien bag værdibaseret ledelse er, at det er en ledelsesform, hvor den 
primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til 
organisationen og dens omverden. Et fælles værdigrundlag har til opgave at 
skabe en fælles ånd og fungere som fælles referenceramme. Med værdiba-
seret ledelse som ledelsesform bliver den enkelte enhed i organisationen en 
strategisk udviklende enhed med sin særlige forståelse af sig selv og sin 
omverden, og det fastlagte værdigrundlag fungerer som en rettesnor for, 
hvordan medarbejderne i det daglige løser deres opgaver.  
 
Undersøgelser antyder, at den værdiorienterede ledelsesform har vundet 
indpas på mange danske virksomheder. Det viser fx en undersøgelse af le-
delsesstil fra 200425. I undersøgelsen deles ledelsesstil op i to: Den kontrol-
lerende ledelsesstil og den dialogbaserede ledelsesstil. Den kontrollerende 
ledelsesstil dækker over, at lederen benytter sig af regler, overvågning og 
ordrer, mens den dialogbaserede leder bygger på værdier, samarbejde og 
motivation. Baseret på svar fra 952 ledere (svarprocent 51) undersøgte man, 
                                              
24 Siggaard HS, P.Pruzan og O. Thyssen; Den etiske udfordring – om fælles vær-
dier i et pluralistisk samfund. Handelsskolernes forlag, 1998.  
Thyssen, O.: Værdiledelse – om organisationer og etik. Nordisk Forlag, 1997 
25 Ledelsesstil – hvad er resultatet af god ledelse? … og af dårlig? Rapport udgi-
vet af Ledernes Hovedorganisation, maj 2004. 
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i hvor høj grad danske virksomheder benytter sig af de to typer ledelse. Kun 
fem procent af lederne i undersøgelsen rapporterede, at virksomheden be-
nyttede sig af den kontrollerende ledelsesstil. Yderligere 18 % rapporterede, 
at de delvist benyttede sig af en kontrollerende ledelsesstil, mens 77 % rap-
porterede, at de slet ikke benyttede sig af en kontrollerende ledelsesstil. Til 
gengæld benyttede 18 % sig af den dialogbaserede ledelsesstil, og 43 % an-
gav, at de delvist benyttede sig af denne type ledelse. 39 % af lederne rap-
porterede, at de slet ikke benyttede sig af denne type ledelse.  
 
Undersøgelsen viste endvidere, at medarbejdertilfredshed, lav medarbejder-
gennemstrømning, lavt sygefravær og den generelle effektivitet var markant 
mere udbredt i virksomheder med dialogbaseret ledelsesstil sammenlignet 
med den kontrolbaserede ledelsesstil. 
 
Værdibaseret ledelse i nyhedsarbejde 
Et grundlæggende synspunkt i værdibaseret ledelse som ledelsesfilosofi er, 
at dialog om fælles værdier og mål giver et nødvendigt grundlag for en ef-
fektiv udnyttelse af ressourcer og kompetencer i en organisation, fordi alle 
ideelt set ved, hvor organisationen skal hen, og hvilke værdier og spillereg-
ler der er gældende. Som Steen Hildebrandt, professor ved Handelshøjsko-
len i Århus udtrykker det: ”Når målet er klart, har medarbejderne mulig-
hed for at sætte deres forskellige talenter i spil”. 
 
Ledelsesformen er med til at skabe rammerne – eller arbejdsmiljøet – for 
arbejdspladsen. Værdibaseret ledelses betydning for arbejdsmiljøet synes 
dog kun at være sparsomt undersøgt, hvorimod det er righoldigt belyst og 
debatteret i litteraturen om management.  
 
Nærværende undersøgelse giver en pejling af udbredelsen af værdibaseret 
ledelse inden for nyhedsarbejde. Respondenterne fik stillet spørgsmålet, om 
der på deres virksomhed er formuleret et værdisæt/motto, som medarbejde-
re og ledere skal efterstræbe. Knap 2 ud af 10 (17 %) svarede ”ja”. Lidt 
over hver femte mente, at der var et værdisæt, men de vidste knap nok, 
hvad det indeholdt. Fra de resterende var svaret ”nej” og fra mange – om-
kring hver femte – var svaret ”ved ikke” (se fig. 3.1). 
 



19 

Formuleret værdisæt/motto i virksomheden. I 
procent

17

22,4

39,6

21

Ja

Ja, men jeg ved knap nok,
hvad det indeholder
Nej

Ved ikke

 
 
4 ud af 10 nyhedsarbejdere er altså rimeligt sikre på, at virksomheden har et 
værdisæt, heraf er dog over halvdelen i tvivl om, hvad værdierne indehol-
der. Stort set tilsvarende tendens fandtes i en undersøgelse omfattende 68 
danske virksomheder og 46 kommuner. 86 % havde defineret et skriftligt 
sæt værdier. Men kun halvdelen mente, at medarbejderne handler efter vær-
dierne (Playset-undersøgelse, CBS 2003)26.  
 
I nærværende undersøgelse blev respondenterne bedt om at beskrive, hvor-
dan værdisættet/mottoet i virksomheden lyder. 365 svar foreligger, hvoraf 
en del refererer til samme virksomhed. Flere af svarene afspejler usikkerhe-
den, eksempelvis: ”Kan ikke huske det ordret, men essensen er, at vi skal 
være først” – ”Jeg husker det ikke helt, men det er noget med at være de-
batskabende, troværdige og overraskende”. Andre angiver, at de har flere 
siders nedskrevne aftaler, etiske retningslinjer o.l., som de henviser til. En 
del har beskrevet indholdet eller angivet essensen fx i overskrifter. Neden-
stående udpluk illustrerer, at værdierne fortæller, hvem vi/virksomheden 
gerne vil være: 

• Vi arbejder i samme retning. Vi yder vores bedste. Vi passer på hinan-
den. Vi vil have det sjovt.  

• Ansvar. Frihed. Mod. Fællesskab. 

                                              
26 Playsets undersøgelse, udført af CBS, Handelshøjskolen i København. Resulta-
ter præsenteret v/K.U. Nielsen på konferencen ”Dilemmaer i værdibaseret ledel-
se”. 
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• Begejstring. Handlekraft. Nærvær. Troværdighed. 
• Kritisk, fair, saglig og korrekt i det journalistiske arbejde. 
• Dialog. Åbenhed. Engagement. 
• Frihed under ansvar. 
• ”Always walk an extra mile.” “Mere af livet”. 
• KLIMA – Kvalitet, Lune, Inspiration, Mangfoldighed og Ansvarlighed. 
• Man kan altid lægge overliggeren lidt højere. 
• Mod til mere. Til at stole på. Respekt og hjerte. Handlekraft 
 
Nogle beskrivelser er mere kritiske:  

• Arbejd til du segner – husk at det er sjovt at lave tv. 
• Vi skal være i verdensklassen, men det er siden lagt på hylden. 
• … det er så intetsigende, at det gør ondt. 
• Vi får ofte nye ledere, og hver gang udskiftes værdisættet. 
 
Værdisæt og typer arbejdspladser 
Resultaterne viser, at det bekræftende svar på, at virksomheden har et vær-
disæt/motto, forekommer inden for alle typer nyhedsvirksomheder. Resulta-
terne signalerer, at værdisæt synes mest udbredt på landsdækkende tv-kana-
ler og lokale tv-kanaler, og færrest angiver det på internetbaseret virksom-
hed og på magasin/ugeblad.   
 
Det bekræftende svar på, at virksomheden har et værdisæt/motto synes at 
forekomme hyppigere på de større og store arbejdspladser end på de min-
dre. Forskellen er dog ikke markant.  
 
Resultaterne viser endvidere – ikke overraskende – at forholdsvis flere lede-
re og mellemledere end medarbejdere angiver, at virksomheden har et vær-
disæt/motto. I mellemledergruppen – ledere med og uden personaleansvar – 
er det dog tankevækkende, at 13-16 % svarer ”ved ikke” til, om virksomhe-
den har et værdisæt/motto.  
 
Samlet set signalerer resultaterne, at værdibaseret ledelse tilsyneladende er 
formuleret på en del af nyhedsarbejdernes arbejdspladser, men værdisættet 
synes ikke at være klare ledetråde for en del. Over halvdelen erindrer knap, 
hvad værdisættet indeholder. Og mange ved slet ikke, om der et værdisæt 
eller ej i virksomheden. 
 
Værdierne sætter fokus på organisationens integritet, på troværdigheden. 
Hvis værdierne ikke kan mærkes og ses i det daglige arbejde, kan de ople-
ves som meningsløse eller ligegyldige. I værste fald vil de blive gjort til 
genstand for ironisering og latterliggørelse. Nyhedsarbejdernes svar og be-
skrivelser af virksomhedens værdisæt/motto indeholder indtil flere eksem-
pler herpå. For de fleste synes der dog at være klarhed om værdierne, og 
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mange udtrykker opslutning til indholdet. Det ser vi nærmere på i det føl-
gende. 
 
Vurdering af virksomhedens værdisæt  
De 17 % af nyhedsarbejderne, der svarede entydigt ”ja” til, at der er et vær-
disæt/motto på deres arbejdsplads, blev bedt om at tage stilling til, hvor eni-
ge/uenige de er i forskellige udsagn om virksomhedens værdisæt/motto. 
Spørgsmål og svar fremgår af fig. 3.2. 
 
Figur 3.2 

Vurdering af virksomhedens værdisæt/motto. Rangordnet
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holdning til arbejdsopgaverne
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Værdisættet/mottoet er i overensstemmelse med
mine egne arbejdsidealer

Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig
 

 
En væsentlig effekt af arbejdet med værdier og det at bruge arbejdet med 
værdi som styringsredskab er, at det giver personalet, ledere og medarbej-
dere en fælles ramme. Resultaterne antyder, at det er gældende for mange. 
Blandt de nyhedsarbejdere, der angiver, at der er et værdisæt/motto på deres 
arbejdsplads, oplever mere end 6 ud af 10, at værdisættet/mottoet er i over-
ensstemmelse med deres egne arbejdsidealer, og samme andel efterstræber 
værdierne i deres arbejde (se fig. 3.2). 
 

Fig. 3.2 viser endvidere, at lidt over halvdelen finder, at mottoet skaber fæl-
les forståelse og holdning til løsning af arbejdsopgaverne. Billedet ser min-
dre positivt ud ved spørgsmålet, om mottoet efterleves, hvor ”kun” 4 ud af 
10 synes, at ledelsen lever op til mottoet.  
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Ved udsagnet ”Mottoet hænger mig ud af halsen” – angiver lidt over halv-
delen, at de er uenige eller meget uenige i udsagnet. Omkring hver femte er 
modsat enig i udsagnet – medarbejdere betydeligt hyppigere end (mel-
lem)lederne. 
 
Værdisættets betydning og effekt 
Nyhedsarbejdernes meninger er delte ved spørgsmålet, om værdisættet/mot-
toet giver effektivitetsgevinster. ”Kun” et mindretal (24 %) synes, det er til-
fældet, modsat synes omkring hver tredje, at det ikke er tilfældet. Det kan 
bemærkes, at mellemledernes og medarbejdernes svar her ikke adskiller sig 
væsentligt fra hinanden. 
 
Sammenligninger af nyhedsarbejdere, der har svaret ”ja” til, at deres virk-
somhed har et værdisæt/motto, med de, der har svaret ”nej” hertil, viser på 
flere områder forskelle: 

• God personalepleje forekommer en del hyppigere i virksomheder med 
værdisæt end i virksomheder uden værdisæt, hvor god personalepleje 
angives af henholdsvis 40 % og 27 %. 

• Opmuntrende ledelse (dvs. inddragelse af medarbejderne, opmuntre alle 
til at sige deres mening, aktiv for at udvikle medarbejdernes færdigheder) 
optræder også lidt hyppigere i virksomheder med værdisæt end blandt 
dem uden (henholdsvis 27 % og 20 %). 

• I virksomheder med værdisæt er der relativt lidt flere, der gerne fortæller 
deres venner, at deres virksomhed er et godt sted at arbejde (72 % sam-
menlignet med 65 % blandt de, der ikke arbejder i en virksomhed med 
værdisæt/motto). 

• Færre tænker ofte på at sige op i virksomheder med værdisæt end i virk-
somheder uden værdisæt (henholdsvis 25 % og 30 %). 

 
Ledelseskvaliteten og commitment til arbejdspladsen falder altså positivt 
ud, hvor værdisæt synes at være et integreret element i virksomheden. På 
andre områder findes der ingen væsentlige forskelle mellem virksomheder 
med og uden formuleret værdisæt/motto. Det gælder fx i forhold til en ræk-
ke arbejdskvaliteter såsom: Positive udfordringer i arbejdet, om man ople-
ver arbejdet meningsfuldt, det sociale klima/arbejdspladskulturen, tilfreds-
hed alt i alt med det psykiske arbejdsmiljø.  
 
I managementlitteraturen sætter kritikere af værdibaseret ledelse spørgs-
målstegn ved bl.a., om man kan lede via værdier, og deres synspunkt er, at 
det eneste, der opnås, er stressede og orienteringsløse medarbejdere. Det 
kritiske blik fremhæver, at værdibaseret ledelse i mange tilfælde ikke bidra-
ger positivt til medarbejdernes trivsel, men i stedet benyttes som et moderne 
og forfinet ledelsesredskab til at presse medarbejderne til at arbejde hårdere, 
med flere stresstilfælde til følge. 
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Undersøgelsens resultater underbygger ikke kritikernes synspunkt. Stress 
findes således mindst udbredt hos de respondenter, som svarer entydigt ’ja’ 
til værdisæt i virksomheden. Modsat findes højeste forekomst af stress 
blandt dem, der svarer, at der er et værdisæt, men de ved knap nok, hvad det 
indeholder. Midt her imellem findes respondenter, der svarer nej til, at der 
er et værdisæt i deres virksomhed. Forskellen er signifikant. Helt tilsvaren-
de mønster konstateres i relation til især rollekonflikter og som tendens ved 
rolleklarhed. Resultaterne peger således nærmest i modsat retning end kri-
tikkens bekymring. 
 
Resultaterne antyder, at det kan være umagen værd at arbejde med værdier. 
Men resultaterne illustrerer også, at værdier skal være troværdige, accepte-
rede og forståede. Ellers kan det ende med at have negativ effekt eller ende 
som vaner i stedet for visioner og dermed tabe sin kraft og mening. Værdi-
baseret ledelse kan dog ikke betragtes som et universalt ledelsesværktøj. Fx 
viser Agerholm Andersen (2006)27 i sin ph.d.-afhandling, at værdibaseret 
ledelse ikke er det optimale ledelsesværktøj for en virksomhed i økonomisk 
krise. En af grundene hertil findes at være, at denne ledelsesform kræver et 
vist organisatorisk overskud, der ikke altid er til stede i en økonomisk 
trængt virksomhed. Afhandlingen konkluderer, at en trængt situation måske 
nærmere kalder på en ledelsesform, der i højere grad trækker på elementer 
fra den klassiske ledelsesstil end den moderne værdibaserede ledelsesform.  
 
 
 

                                              
27 Andersen, MA: Krise gør værdibaseret ledelse vanskelig. I: Ledelse i dag, 
4:2006. 
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4 Det gode arbejde – ideal og virkelighed 

Hvad opfatter nyhedsarbejderne som et godt arbejde, og i hvilken grad er der 
overensstemmelse mellem deres egne arbejdsforhold og idealbilledet? Hvor-
dan prioriteres traditionelle psykiske arbejdsmiljøspørgsmål såsom ledelse, 
medindflydelse, arbejdsfællesskab, uddannelse, arbejdstid, karriere og løn? 
Hvor vigtig er mulighederne for intellektuel stimulering for at kunne lave fag-
lig kvalitet og muligheder for personlig og faglig udvikling i arbejdet? Hvor-
dan er vurderingen af balancen mellem arbejde og familieliv/fritid? 
 
I undersøgelsen er disse forhold søgt belyst. I det følgende vil vi se nærmere 
på:  

• Hvad kendetegner det gode arbejde for nyhedsarbejderne, og i hvor høj grad 
er der overensstemmelse eller en kløft mellem deres nuværende arbejde og 
det gode arbejde? 

• Er der variation i opfattelsen af det gode arbejde i forhold til køn og alder? 
• Har nyhedsarbejderne på forskellige typer arbejdspladser/brancher det sam-

me syn på det gode arbejde, og i hvilken udstrækning er det virkeliggjort? 
 
Viden om sådanne forhold kan have praktisk værdi i relation til forandringsar-
bejdet og arbejdslivets udvikling. 
 
Kernen i det gode arbejde 
Det anvendte spørgeskema indeholder 13 aspekter, arbejdskvaliteter der er 
elementer i og kendetegnende for det gode arbejde. Respondenterne skulle tage 
stilling til disse på en 5-delt skala gående fra “meget vigtigt”, “vigtigt”, ”delvis 
vigtigt”, “mindre vigtigt”, eller om det er ”uvæsentligt” i deres opfattelse af det 
gode arbejde (se figur A). De skulle også bedømme, i hvilken grad de synes, at 
disse 13 aspekter ’idealet’ er opfyldt i deres nuværende arbejde. Her skulle de 
angive, om aspektet er opfyldt “i meget høj grad”, “høj grad”, ”delvist”, ”i rin-
ge grad” eller ”slet ikke” (se figur B). 
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Idealet 
Figur A. Arbejdskvaliteter der findes vigtige i opfattelsen af det ideelle, 
gode arbejde 
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Virkeligheden 
Figur B. Oplevelsen af om arbejdskvaliteterne er til stede i ens arbejde. 
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I figur 4.1 er svarene på såvel ideal som virkelighed illustreret. Figurens blå 
søjler viser idealet – hvor mange af nyhedsarbejderne der finder de 13 forskel-
lige arbejdskvaliteter som ”meget vigtigt” i deres syn på det gode arbejde. De 
røde søjler viser, i hvilken udstrækning idealet, det meget vigtige er opfyldt i 
meget høj grad i deres arbejde. Ved at sammenligne de blå og røde søjler kan 
fås et udtryk for graden af diskrepans mellem ideal og virkelighed. 
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Figur 4.1: Ideal og virkelighed. Andele af nyhedsarbejderne, som finder forskellige ar-
bejdskvaliteter som ”meget vigtige” i deres definition af det gode arbejde. Rangordnet. 
Sammenholdt med svarene på om aspektet i virkeligheden opleves at være i ”meget høj 
grad” til stede i respondenternes nuværende arbejde. 
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Det fremgår af figur 4.1, at ét aspekt toner særligt frem i nyhedsarbejdernes 
opfattelse af det gode arbejde, nemlig at kunne lave et produkt af høj kvalitet. 
Tre fjerdedele af samtlige prioriterer det som meget vigtigt. Tre andre arbejds-
kvaliteter prioriteres af omkring halvdelen eller flere som meget vigtigt. Det 
drejer sig om: God ledelse, frihed og selvstændighed i arbejdet samt at kunne 
forene arbejde og fritids-/familieliv. 
 
Lavest rangeret i idealet på det gode arbejde optræder følgende aspekter (jf. 
figur 4.1): faste arbejdstider, karrieremuligheder og god løn. De prioriteres 
som meget vigtigt af under hver fjerde, og faste arbejdstider af kun 5 %. My-
ten om, at nyhedsarbejdere skulle være specielt løn- og karriereorienterede 
bekræftes altså ikke ud fra undersøgelsen. 
 
Arbejdskvaliteter af mere instrumentel karakter vægtes altså lavt af nyhedsar-
bejderne, hvorimod arbejdets intellektualitet (kvalitet i produkt, frihed og selv-
stændighed, nytænkning og initiativ) samt at kunne anvende personlige og fag-
lige egenskaber konstruktivt findes at være betydningsfuldt. De aspekter, som 
de privatansatte synes er meget vigtige, findes altså knyttet til professionens 
kerne. Hertil kommer god ledelse, og så skal jobbet give mulighed for et 
helt liv – arbejde og fritid skal være foreneligt.  
 
Blandt de områder (jf. figur 4.1), hvor der relativt er bedst overensstemmel-
se mellem ideal og virkelighed – mellem at det opfattes som meget vigtigt 
og som også opfyldes i meget høj grad i ens nuværende arbejde – finder vi 
nogle af topscorerne på det gode arbejde:  
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• Frihed og selvstændighed i arbejdet. 
• Lave et produkt af høj kvalitet. 
• Gode muligheder for samarbejde. 
 
Andre områder, hvor kløften mellem ideal og virkelighed ligeledes er min-
dre er: Faste arbejdstider (som er ’overopfyldt’), og god løn (hvor hver 
tredje, som finder det vigtigt også får det opfyldt i meget høj grad i deres 
job). 
 
Områder som respondenterne oplever som meget vigtige i deres syn på det 
gode arbejde, men som mere sjældent opleves opfyldt i virkeligheden (jf. på 
ny figur 4.1) er især (andel der svarer meget vigtigt og opfyldt i høj grad er 
angivet i parentes): 
1. God ledelse (meget vigtigt: 50 %; opfyldt i meget høj grad: 7 %). 
2. Tid til fordybelse (meget vigtigt: 27 %; opfyldt i meget høj grad: 4 %). 
3. Faglig udvikling (meget vigtigt: 33 % opfyldt i meget høj grad: 6 %). 
 
Kløften mellem ideal og virkelighed er på ovennævnte tre områder klart 
størst. Andre områder, hvor også kløften mellem ideal og virkelighed er 
mere markant, er: Personlig udvikling, karrieremuligheder, kunne forene ar-
bejde og familieliv, og at nytænkning og initiativ vægtes højt på arbejds-
pladsen.  
 
Køn og det gode arbejde 
Skillelinjer mellem de to køn er ved de fleste undersøgte aspekter markant, 
hvor kvinderne gennemgående betoner signifikant mere end mænd, at de re-
spektive aspekter på et godt arbejde er meget vigtigt for dem. På ét område 
er billedet dog modsat, hvor mænd hyppigere end kvinderne prioriterer ’god 
løn’ som meget vigtigt. På andre områder er der ikke væsentlige kønsfor-
skelle i prioriteringen. Det drejer sig om: at kunne levere et produkt med 
høj kvalitet, faste arbejdstider, og at nytænkning og initiativ vægtes højt på 
arbejdspladsen. På alle øvrige områder er andelen af kvinder, der finder 
aspektet som meget vigtigt betydeligt større end gældende for mændene. 
Andre undersøgelser af højtudannede28 viser tilsvarende tendens. Her findes 
ligeledes, at kvinder oftere end mænd angiver forskellige aspekter i det go-
de arbejde som meget vigtige for dem.  
 
Alder og det gode arbejde 
I forhold til nyhedsarbejdernes alder findes ved flere af de undersøgte 
aspekter i idealet på det gode arbejde klare og markante skillelinjer alders-
grupperne imellem:  
 

                                              
28 Christiansen J.M. og Wissing, P.: For meget af det gode – om privatansatte magistres 
psykiske arbejdsmiljø. CASA, marts 2000. Westlander G. (ed.): På väg mot det goda 
arbetet. Om akademikers arbetsvillkor. Arbetslivsinstituttet, Stockholm. 1995. 
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Selv kunne tilrettelægge arbejdstiden, hvor andelen, som finder det meget 
vigtigt, et stigende med alder – fra 17 % blandt de yngste (-29 år) til 38 % 
blandt de ældste. 
 
Karrieremulighed: hvor andelen, der vægter det som meget vigtigt, er klart 
aftagende med alder – fra 39 % blandt de yngste til 5 % blandt nyhedsar-
bejdere i alderen 50-59 år. 
 
Forene arbejde og fritids-/familieliv: som hyppigst angives i aldersgruppen 
30-49 år, hvor det angives af 52-57 %, og af færrest blandt de yngste (-29 
år), hvor 37 % vægter det som meget vigtigt. 
 
Tid til fordybelse: Som prioriteres som meget vigtigt hyppigst blandt de 
ældste (21 %) og aftagende med alder og lavest blandt de yngste (8 %). 
 
Faglig udvikling: Angives hyppigst som meget vigtigt af de yngste (40 %) 
og let aftagende med alder og angives af ca. 30 % blandt de ældre. 
 
Personlig udvikling: Tilsvarende tendens som ved faglig udvikling – optræ-
der hyppigst som meget vigtigt blandt de yngste (48 %) og færrest blandt de 
ældre (omkring 35 %). 
 
Ved de øvrige undersøgte aspekter findes ikke væsentlige aldersmæssige 
forskelle i prioriteringen. 
 
Sammenfattende findes således: 
De yngste (op til 29 år) prioriterer hyppigere end øvrige aldersgrupper kar-
rieremuligheder, faglig og personlig udvikling.  
 
Midtergruppen adskiller sig i forhold til øvrige aldersgrupper ved, at flere 
prioriterer, at arbejde og familieliv skal kunne forenes. 
 
De ældre nyhedsarbejdere (50 + år) adskiller sig ved, at flere vægter, at de 
selv skal kunne tilrettelægge arbejdstiden, og at have tid til fordybelse. 
 
Sammenfattende tyder resultaterne på, at det, som forener på tværs af alder 
i idealet på det gode arbejde, er, at nyhedsarbejderne stærkt betoner arbej-
dets professionalitet og fagets kerne. Vigtigheden af god ledelse, nytænk-
ning og initiativ på arbejdspladsen samt et fagligt stimulerende, frit og selv-
stændigt arbejde er andre forhold, der forener.  
 
I forhold til opfyldelsen af de undersøgte aspekter er der kun på to områder 
visse forskelle aldersgrupperne imellem. Andelen, der synes, at ’god løn’ er 
opfyldt i deres job, er let stigende med alder, og oplevelsen af at have tid til 
fordybelse findes klart stigende med alder – fra 8 % blandt de yngste, der 
synes, at det er i høj grad opfyldt, til 21 % blandt de ældste. Ved de øvrige 
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undersøgte aspekter findes ikke markante forskelle aldersgrupperne imel-
lem. 
 
Position og det gode arbejde 
Gruppen af nyhedsarbejdere omfatter forskellige typer arbejdsområder og 
funktioner: (mellem)ledere, redaktionssekretærer, journalister, fotografer, 
freelancere samt andet (kommunikationsmedarbejder, grafisk designer samt 
’andet’). 
 
Prioritering af, hvilke arbejdskvaliteter de forskellige tillinggrupper opfatter 
som meget vigtigt i det gode arbejde, er ikke væsentligt afvigende i relation 
til: 

• At levere et produkt af høj kvalitet. 
• God løn. 
• At kunne forene arbejde og fritids-/familieliv. 
• Personlig udvikling. 
 
Ved de øvrige undersøgte aspekter er variationen derimod udbredt, som det 
ses af tabel 4.1.  
 
Tabel 4.1: Aspekter i det gode arbejde som findes meget vigtigt, fordelt på stilling 

 
Mellem-
ledere 
N=263 

Redakti-
onsse-
kretær 
N=205 

Journalist 
N=946 

Fotograf 
N=187 

Freelance 
N=311 

Andet 
N=191 

Total 
N=2109 

 Andel i pct., der angiver det som meget vigtigt  
Faste arbejdstider ....  3 7 5 8 1 5 5 
Selv kunne tilrette-
lægge sine arbejds-
tider ...........................  
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13 

 
32 

 
22 

 
59 

 
35 

 
35 

Karrieremuligheder ...  22 11 16 12 12 18 16 
Frihed og selv-
stændighed i arb. .....  

 
64 

 
42 

 
58 

 
55 

 
76 

 
54 

 
59 

Gode muligheder 
for samarbejde .........  

 
37 

 
31 

 
31 

 
42 

 
27 

 
44 

 
33 

God ledelse ..............  51 48 51 61 33 60 50 
Tid til fordybelse .......  21 14 28 36 31 27 27 
Faglig udvikling .........  29 23 32 41 35 39 33 
Nytænkning og 
initiativ på arb.plads .  

 
38 

 
30 

 
34 

 
46 

 
41 

 
44 

 
37 

 

Ud fra resultaterne i tabel 4.1 kan skitseres særlige karakteristika for de for-
skellige stillingsgrupper baseret ud fra afvigelser fra gennemsnittet for hele 
populationen.  
 
Mellemledere er især bemærkelsesværdig i relation karrieremuligheder, 
som de vægter højere end øvrige grupper. 
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Redaktionssekretærer er gennemgående placeret under gennemsnittet for 
alle, og ved flere aspektet med laveste vægtning af aspektet (fx selv kunne 
tilrettelægge sine arbejdstider); undtagelsen er ’faste arbejdstider’, hvor de 
er placeret lidt over gennemsnit.  
Journalister er placeret lige omkring gennemsnittet. Journalister er den 
langt største gruppe i undersøgelsen og dermed også meget tonesættende 
for gennemsnittet. 
Fotografer er placeret over gennemsnittet ved en del af de undersøgte 
aspekter fx i forhold til god ledelse. 
Freelancerne afviger især i forhold til selvstændighed og frihed i arbejdet, 
samt at det er meget vigtigt selv at kunne tilrette sin arbejdstid, hvor de lig-
ger markant over gennemsnittet. 
 
Redaktionssekretærerne og fotograferne findes altså at være de mest afvi-
gende grupper, hvor redaktionssekretærerne overvejende vægter de forskel-
lige aspekter lavere end øvrige grupper, og fotograferne modsat, og overve-
jende placeret over gennemsnittet. 
 
Profilerne for hver af stillingsgrupperne kunne antyde, at respondenternes 
svar på, hvor vigtigt, de synes, aspektet er i deres opfattelse af det gode, 
muligvis ikke kun afspejler ønskemål, idealet, men også er iblandet den 
faktiske, aktuelle funktion. Eksempelvis redaktionssekretærernes noget 
overraskende lave vægtning af en række forhold. En komplementerende 
tolkning synes også at være, at man er kommet på ’rette hylde’, og at jobbet 
er i rimelig harmoni med ønsket.  
 
I tabel 4.2 går vi et skridt videre: Er meget vigtige så også opfyldt i jobbet? 
På ny ses der kun på de, der synes, at aspektet er opfyldt i meget høj grad. 
Variationen stillingsgrupperne imellem er her betydelig ved alle faktorer.  
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Tabel 4.2: Opfyldelsen af aspekter i det gode arbejde, fordelt på stilling 
 Mellem-

ledere 
N=263 

Redaktions-
sekretær 
N=205 

Journalist 
N=946 

Fotograf 
N=187 

Freelance 
N=311 

Andet 
N=191 

Total 
N=2109 

 Andele i pct. der angiver, at det meget vigtige er opfyldt i 
meget høj grad i deres arbejde 

 

Levere et produkt 
af høj kvalitet ...........

 
27 

 
14 

 
19 

 
27 40 

 
28 

 
24 

God løn .................... 11 6 6 8 10 9 8 
Faste arbejdstider ... 5 9 6 6 4 9 6 
Selv kunne tilrette-
lægge sine ar-
bejdstider .................

 
 

26 

 
 
5 

 
 

18 

 
 

13 

 
 

48 

 
 

22 

 
 

35 

Karrieremuligheder .. 6 3 2 7 4 4 4 
Frihed og selv-
stændighed i arb. ....

 
26 

 
9 

 
22 

 
21 57 

 
23 

 
27 

Gode muligheder 
for samarbejde ........

 
17 

 
12 

 
9 

 
15 

 
12 

 
15 

 
12 

God ledelse ............. 8 4 5 11 12 5 7 
Tid til fordybelse ...... 4 0,5 3 4 11 6 4 
Faglig udvikling ........ 6 3 3 11 11 7 6 
Personlig udvikling .. 8 2 5 11 16 10 7 
Nytænkning og 
initiativ på 
arb.plads ..................

 
 

11 

 
 
3 

 
 
8 

 
 

12 

 
 

19 

 
 

14 

 
 

10 

Forene arbejde-
familieliv ...................

 
10 

 
10 

 
9 

 
11 

 
35 

 
12 

 
14 

 

Freelancegruppen er særlig iøjnefaldende (se tabel 4.2). Gennemgående op-
lever denne gruppe hyppigere end øvrige grupper, at faktorerne er meget 
godt opfyldt. Det gælder især og ikke uventet at have frihed og selvstæn-
dighed i arbejdet, men fritiden synes ikke for flertallet at kollidere med fri-
tiden og familielivet.  
 
Hindringer for det gode arbejde 
Et af de opsigtsvækkende resultater vedrørende sammenhængen mellem 
ideal og virkelighed i nyhedsarbejdet er forskellen mellem nyhedsarbejder-
nes høje prioritering af vigtigheden af, at nytænkning og initiativ vægtes 
højt på arbejdspladsen, og hvor lavt det opleves opfyldt. Blandt de nyheds-
arbejderne, der synes, det er vigtigt eller meget vigtigt, oplever over halvde-
len, at det kun delvist eller kun i ringe grad eller slet ikke er opfyldt på de-
res arbejdsplads. Det kan synes overraskende, da nyhedsbranchen i meget 
høj grad er præget af betydelige og store organisatoriske, teknologiske og 
arbejdsmæssige forandringer, men nyhedsarbejderne synes tilsyneladende 
ikke, at det opfylder idealet om vigtigheden af, at nytænkning og initiativ 
vægtes høj på arbejdspladsen. 
 
Undersøgelsen kan ikke give noget sikkert svar på, hvori hindringen består. 
Nogle forsøg på tolkning kan dog gøres. Danskernes værdier er kortlagt i 
flere omgange. Værdierne har generelt set rokket sig overraskende lidt de 
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sidste 20 år29. De største værdiændringer har bl.a. været, at der er sket en in-
dividualisering på en række områder, herunder forskydninger i forhold til 
ønskemål til selve arbejdet og i forhold til arbejdets betydning for det enkel-
te individ. Vægtning af individuelt orienterede værdier i forhold til det gode 
arbejde er øget. At være en anonym brik i et stort maskineri, som dele af 
nyhedsbranchen repræsenterer, kan være svær forenelig med et voksende 
behov for synlighed og for at kunne anvende sine personlige talenter i ar-
bejdet og sætte et personligt præg på produktet. Set ud fra dette perspektiv 
kan den oplevede mangel på nytænkning i virksomheden muligvis være en 
bidragende forklaring.  
 
En anden tolkning er, at der sker eksplosiv udvikling i nyhedsbranchen. 
Undersøgelsen viser, som tidligere beskrevet, at omfattende og væsentlige 
forandringer præger langt hovedparten af nyhedsarbejdernes arbejdspladser. 
Det kunne opfattes som et udtryk for nytænkning og initiativ, men nyheds-
arbejdernes svar på, om nytænkning og initiativ vægtes høj på deres ar-
bejdsplads, underbygger ikke forholdet. Ønskemålet og opfyldelse af, at ny-
tænkning og initiativ præger virksomheden, optræder således signifikant 
hyppigere på arbejdspladser uden forandringer end på de arbejdspladser, 
hvor der har været væsentlige forandringer det seneste år. De betydelige 
omstillinger og ændringer på virksomhederne synes således ikke at være 
svaret på hindringen – at nytænkning og initiativ opleves mangelfuldt 
blandt mange.  
 
En yderligere og komplementerende tolkning er, at en gennemgående trend 
i arbejdslivet er, at danske virksomheder og institutioner orienterer sig bort 
fra tunge hierarkier og fra regelstyring til målstyring og/eller værdibaseret 
ledelse. Trenden kan også spores inden for nyhedsbrancen30. I takt med 
denne udvikling tænkes styring oppefra mindsket til fordel for et mere si-
tuationstilpasset arbejde. Den ansatte tildeles større råderum, ansvar og be-
føjelser. En mulighed er dog, at den individuelle frihed samtidig afføder 
tanker om eller kræver forandringer på andre organisatoriske niveauer. Rå-
derummet og påskønnelsen for sådan nytænkning kan være begrænset.  
 
Ændringer i ledelse og management afføder typisk også ændringer i virk-
somhedens organisatoriske struktur og organisering. Undersøgelsen viser at 
i nyhedsbranchen er den flade organisatoriske struktur tilsyneladende fort-
sat betydelig mindre udbredt end den hierarkiske struktur (jf. fig. 4.2). På 
spørgsmålet om, hvilken beskrivelse dækker bedst den organisatoriske op-
bygning på din arbejdsplads set under et, er svaret således fra hver tredje: 
overvejende hierarkisk. 16 % svarer ’overvejende flad struktur’. 
                                              
29 Gundelach P. (red.): Danskernes værdier 1981-1999. København, Hans Reitzel 
Forlag, 2002. 
30 Undersøgelsen viser, at omkring 4 ud af 10 nyhedsarbejdere er på virksomheder 
med et værdisæt, som ledere og medarbejdere skal efterstræbe (uddybet i kapitel 
3). 
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Figur 4.2 

32,6
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Nyhedsarbejdere i henholdsvis virksomheder med flad versus hierarkisk 
organisatorisk struktur adskiller sig som forventet kun lidt, når de skal prio-
ritere i forhold til, hvad de opfatter som et godt arbejde. Enkelte markante 
forskelle spores dog. De, der arbejder i en flad organisation, angiver således 
hyppigere end de i hierarkisk struktur, at det er meget vigtigt selv at kunne 
tilrettelægge sit arbejde (angives af henholdsvis 42 % og 29 %). Modsat 
angives hyppigere i hierarkisk end i flad struktur, at god ledelse er meget 
vigtigt (henholdsvis 59 % og 46 %), samt at faste arbejdstider er meget vig-
tigt i forhold til det gode arbejde (henholdsvis 7 % og 4 %). 
 
Et opsigtsvækkende resultat er, at nyhedsarbejdere i virksomheder med 
overvejende flad organisation sammenlignet med hierarkiske oplever langt 
hyppigere, at de respektive arbejdskvaliteter er opfyldt i deres arbejde (se 
tabel 4.3). Kun ved tre af de undersøgte aspekter (god løn, faste arbejdstider 
og karrieremuligheder) findes ikke væsentlige forskelle. Ved alle øvrige 10 
aspekter angives de respektive arbejdskvaliteter langt hyppigere at være til 
stede i virksomheden med flad struktur end i den hierarkiske. Forskellene er 
illustreret i nedenstående tabel, hvor forskellen ved alle er statistisk signi-
fikant.  
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Tabel 4.3: Arbejdskvaliteter opfyldt i meget høj grad, fordelt på forskellige typer 
virksomhedsstrukturer. Andele i procent 

Ideal Opfyldt i meget høj grad 

Arbejdskvaliteter 

Flad organisa-
tion 

n=282 

Hierarkisk  
organisation 

n= 694 

Kombination 
flad-hierarkisk 

n=819 
Levere et produkt af høj kvalitet ................. 33 17 19 
Selv kunne tilrettelægge sine arbejdstider 28 13 17 
Kunne forene arbejde og familieliv ............. 19 7 9 
Frihed og selvstændighed i arbejdet .......... 37 15 19 
Gode muligheder for samarbejde ............... 21 9 11 
God ledelse ................................................. 13 4 5 
Tid til fordybelse .......................................... 6 2 2 
Faglig udvikling ........................................... 8 3 4 
Personlig udvikling ...................................... 10 3 5 
Nytænkning og initiativ vægtes højt på 
arbejdspladsen ........................................... 

 
14 

 
7 

 
8 

 
Sammenfatning 
Resultaterne i dette kapitel om det gode arbejde, og i hvor høj grad det er 
opfyldt, kan tolkes som, at der blandt nyhedsarbejderne findes et stort po-
tentiale for udviklingskraft. Mange synes at have et “problem” med, at det 
ikke kan komme til fuld udfoldelse på arbejdspladsen. Forskellige hindrin-
ger synes at stå i vejen. En væsentlig barriere synes at være knyttet til ar-
bejdspladsens organisatoriske struktur.  
 
Der kan være mange veje, man kan betræde, for at nå det gode arbejde. Re-
sultaterne antyder, at arbejdsorganisatoriske og arbejdspladsstrukturelle for-
andringer kunne være en meget frugtbar vej med sigte på at forbedre ny-
hedsarbejdernes muligheder for selvstændighed, mulighed for initiativ, ind-
flydelse og nytænkning, og som mindsker unødvendige hindringer for de 
ansatte, så de til fulde kan anvende de færdigheder, viden og kompetencer, 
de besidder og gerne vil udfolde. 
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5 Det psykiske arbejdsmiljø i 
nyhedsbranchen og det grænseløse 
arbejde 

5.1 Psykisk arbejdsmiljø – et overblik 
Vi vil senere i dette kapitel se på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø og det 
grænseløse arbejde relaterer sig til hinanden i denne undersøgelse. Indled-
ningsvis gives et overblik over, hvordan det står til hos nyhedsarbejderne – 
hvad karakteriserer deres psykiske arbejdsmiljø generelt, og hvilke arbejds-
miljøfaktorer er de selv tilfredse med, og hvilke oplever de som belastende? 
 
Ud fra undersøgelsen er der konstrueret en række skalaer, som hver især 
udtrykker en samling af spørgsmål inden for samme emne [se delrapport 2]. 
Emnerne indeholder følgende aspekter: 
a) Selve arbejdet (krav, roller og indflydelse). 
b) Det organisatoriske og sociale niveau (ledelse, social interaktion, støtte, 

kultur/klima, personalepleje). 
c) Engagement og kompetenceudvikling. 
 
Skalaerne er udformet på baggrund af det validerede spørgeskema 
QPSNordic31 og kan ses som parallelle til Agervolds model beskrevet i in-
troduktionen (kapitel 2). Nyhedsarbejdernes svarfordeling er illustreret i fig. 
5.1, hvor skalaerne er rangordnet efter forekomst.  
 

                                              
31 Dallner M. et al. Validation of the General Nordic Questionnaire (QPSNordic) 
for Psychological and Social Factors at Work. Nord 2000:12. 
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Figur 5.1: Nyhedsarbejdernes psykiske arbejdsmiljø belyst ud fra skalaer. I procent 

 
*Skalaen er her vendt om, så en lav forekomst ligger i venstre side af skalaen 
 
Helt generelt ser vi, at de mest udbredte positive karakteristika for nyheds-
arbejdernes psykiske arbejdsmiljø omhandler selve arbejdet (markeret ved 
a’erne i tabellen ovenfor), mens de mest negative karakteristika omhandler 
det organisatoriske og sociale niveau (angivet med b’er). Mønstret er dog 
ikke helt entydigt. 
 
De mest udbredte karakteristika ved nyhedsarbejdernes psykiske arbejds-
miljø omhandler rolleklarhed, beslutningskontrol, beslutningskrav, enga-
gement i arbejdspladsen, lavt niveau af rollekonflikter, støtte fra kolleger, 
godt socialt klima, fair ledelse, støtte fra leder og tillid mellem kolleger. 
Dvs. at størstedelen af nyhedsarbejdere oplever ganske klart, hvad der er 
deres ansvarsområde, og hvad der forventes af dem i deres arbejde. Samti-
dig har de fleste indflydelse på deres arbejdstid, arbejdsmængden, og hvor-
dan de vil udføre deres arbejde. Dette indebærer også, at de skal tage hurti-
ge og komplicerede beslutninger og lægge et højt engagement i arbejdet 
hver dag. De angiver, at deres arbejdsplads inspirerer dem til at yde deres 
bedste, og de fortæller deres venner, at arbejdspladsen er et godt sted at ar-
bejde. Der sociale arbejdsklima beskrives af langt de fleste som opmuntren-
de og støttende, afslappet og behageligt. De ansatte stoler på hinanden og 
deler information med hinanden. Ledelsen opfattes som fair; opgaver forde-
les retfærdigt, og ledelsen behandler de ansatte ens. Dertil kan de i høj grad 
regne med hjælp fra både kolleger og leder, hvis de har brug for det. 
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De områder, hvor flest nyhedsarbejderne er placeret i middel eller under på 
skalaerne – finder vi i relation til: kompetenceudvikling, energi til fritiden, 
kvantitative krav i arbejdet, tillid til ledelsen, personalepleje og opmuntren-
de ledelse. Nyhedsarbejderne synes altså, at de kun i nogen grad har mulig-
hed for faglig udvikling og lære nyt i arbejdet. Fra ledelsessiden oplever 
nyhedsarbejderne til dels, at de tager sig godt af de ansatte, interesserer sig 
for deres trivsel og stoler på dem, ligesom de ansatte til dels kan stole på le-
delsens udmeldinger. Dertil kommer, at flere nyhedsarbejdere angiver i 
middel eller lav grad, at ledelsen opmuntrer dem til at tage del i vigtige be-
slutninger, sige fra og gør noget for, at man kan udvikle sine færdigheder. 
Vi så tidligere, at ledelsen oftest opfattes som fair, men altså sjældnere som 
interesseret og opmuntrende. Nyhedsarbejderne angiver ligeledes delvist, at 
de skal arbejde i meget højt tempo og har for meget at lave på arbejdet og 
skal arbejde over. 
 
 
5.2 Oplevelsen af arbejdsmiljø afhængig af stilling 
Nyhedsarbejderne udfylder forskellige funktioner og opgaver og har for-
skellige stillinger. Når deres arbejdsforhold som følge heraf er forskellige, 
må det formodes, at deres oplevelse af arbejdsmiljø også er forskellig. Det 
ser vi nærmere på i det følgende, hvor oplevelsen af arbejdsmiljøet analyse-
res i relation til nyhedsarbejdernes stilling. 
 
Vi har testet, om der er statistisk signifikante forskelle mellem mellemlede-
re og øvrige medarbejdere (eksklusive freelancere) og mellem freelancere 
øvrige medarbejdere (eksklusive mellemledere). 
 
Sammenlignet med de øvrige nyhedsarbejdere angiver en større andel af 
lederne høje forekomster på halvdelen af skalaerne for psykisk arbejdsmiljø 
figur 5.2. De angiver selv at have en opmuntrende og støttende ledelse og et 
stort engagement i arbejdspladsen. Der stilles store krav til dem – i form af 
beslutningskrav, mens de også har stor beslutningskontrol.  
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Figur 5.2: Det psykiske arbejdsmiljø belyst ud fra skalaer. Mellemledere sammen-
lignet med medarbejdere (eksklusive freelancere) 

  

Forekomst blandt mellemledere sammenlig-
net med øvrige nyhedsarbejdere 

(+ angiver markant større forekomst, - angi-
ver markant mindre forekomst) 

Rolleklarhed ............................................   
Beslutningskontrol .................................. + 
Beslutningskrav i arbejdet ....................... + 
Engagement i arbejdspladsen ................ + 
Støtte fra kolleger ...................................  
Godt socialt klima ...................................  
Fair ledelse .............................................  
Støtte fra leder ........................................ + 
Kompetenceudvikling .............................. + 
Kvantitative krav i arbejdet ......................  
Opmuntrende ledelse ............................. + 
Rollekonflikter .........................................   

Sammenligning ud fra Gammatest. 
Skalaerne personalepleje, lodret tillid og vandret tillid er her udeladt, da der i spørgsmålenes formu-
leringer ikke kan skelnes med, om mellemlederen i sine svar henviser til sin egen rolle som leder 
eller som medarbejder under øverste ledelse 
 
Freelancerne er på mange måder i en klasse for sig selv i nyhedsbranchen. 
På de områder, hvor det er muligt at sammenligne freelancerne med de øv-
rige nyhedsarbejdere, adskiller de sig ved at angive færre kvantitative krav i 
arbejdet og samtidig en større grad af rolleklarhed, dvs. de ved, hvad der er 
deres ansvarsområde, og hvad der forventes af dem (fig. 5.3). Dette hænger 
sandsynligvis sammen med, at freelancere netop påtager sig helt specifikke 
afgrænsede arbejdsopgaver. De har ligeledes færre rollekonflikter i arbej-
det, et godt socialt klima og stort engagement, men har i lidt mindre grad 
kollegial støtte. Beslutningskravene er ikke så store, men de har stor beslut-
ningskontrol. Det er lidt sværere med kompetenceudviklingen, hvor færre 
angiver, at de har gode muligheder for kompetenceudvikling i deres arbej-
de. 
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Figur 5.3: Skalaer om psykisk arbejdsmiljø. Forskelle i forekomst mellem freelance-
re og øvrige medarbejdere (eksklusive mellemledere) 

  

Forekomst blandt freelancere sammenlignet 
med øvrige nyhedsarbejdere 

(+ angiver markant større forekomst, - angiver 
markant mindre forekomst) 

Rolleklarhed ........................................ + 
Beslutningskontrol .............................. + 
Beslutningskrav i arbejdet ................... - 
Engagement i arbejdspladsen ............ + 
Støtte fra kolleger ............................... - 
Godt socialt klima ............................... + 
Kompetenceudvikling .......................... - 
Kvantitative krav i arbejdet .................. - 
Rollekonflikter ..................................... - 

Skalaerne personalepleje, lodret tillid, vandret tillid, fair ledelse, støtte fra leder og opmuntrende le-
delse er her udeladt, da spørgsmålenes formuleringer ikke passer til de fleste freelanceres arbejds-
situation, og de fleste freelancere har desuden undladt at svare på disse spørgsmål. 
Gammatest 
 
Det skal bemærkes, at i de forskellige medarbejdergrupper – redaktionsse-
kretærer, journalister, fotografer og øvrige (eksklusive freelancere og mel-
lemledere) – findes der indbyrdes ikke signifikante forskelle [ANOVA-
test]. 
 
Opsummerende ser vi altså, at de mest markante variationer, når vi sam-
menligner henholdsvis mellemledere og freelancere med de øvrige nyheds-
arbejdere, er indenfor:  

• Beslutningskontrol, hvor både mellemledere og freelancere angiver større 
beslutningskontrol end øvrige nyhedsarbejdere. 

• Engagement i arbejdspladsen/arbejdet, hvor både mellemledere og free-
lancere angiver større beslutningskontrol end øvrige nyhedsarbejdere. 

• Beslutningskrav i arbejdet, som angives at være større blandt mellemle-
derne og mindre blandt freelancerne end blandt de øvrige nyhedsarbejde-
re. 

• Kompetenceudvikling, som ligeledes angives hyppigst blandt mellemle-
derne og mulighederne opleves mindre blandt freelancerne end blandt de 
øvrige nyhedsarbejdere. 
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5.3 Oplevelsen af arbejdsmiljøet på forskellige typer 
arbejdspladser 

I dette afsnit er fokus på det psykiske arbejdsmiljø på de forskellige medie-
typer, hvor nyhedsarbejderne har deres daglige virke: landsdækkende, regi-
onale og lokale aviser, landsdækkende tv-stationer og regionale/lokale tv-
stationer eller tilhører gruppen af ”andre”, der dækker over internetbaseret 
virksomhed, fagblade, magasiner m.v. Freelancerne er udeladt i de følgende 
sammenligninger. 
 
Vi har testet, om der er statistisk signifikante forskelle mellem de forskelli-
ge typer medievirksomheder. Et ”-” angiver en mindre forekomst for den 
givne virksomhedstype end blandt gennemsnittet for alle virksomhedstyper, 
mens et ”+ ”angiver en større forekomst for den givne virksomhedstype end 
blandt gennemsnittet. 
 
Figur 5.4: Det psykiske arbejdsmiljø i medievirksomheder. Skalaer, forskelle i fore-
komst  

  

Landsdæk- 
kende avis 

(n=332) 

Regional 
avis 

(n=211) 
Lokal avis 

(n=213) 

Landsdæk- 
kende tv 
(n=307) 

Regionalt 
og lokalt tv 

(n=119) 
Radio 

(n=154) 

Andre typer 
medievirk-
somheder 

(n=168) 
Rolleklarhed ...............       -    
Beslutningskontrol ......   + -  -  
Beslutningskrav i 
arbejdet ......................  - - +  +  
Engagement i 
arbejdspladsen ...........     + -  
Støtte fra kolleger .......        
Godt socialt klima .......     +   
Fair ledelse .................   + - +   
Støtte fra leder ............  + + - +   
Vandret tillid ................ - -   +   
Kompetenceudvik-
ling ..............................

 
 +  

 
 +  - 

Kvantitative krav i 
arbejdet ......................     -   
Lodret tillid .................. - + + - + -  
Personalepleje ............    - +  - 
Opmuntrende 
ledelse ........................     +   
Rollekonflikter .............      +  

Gammatest 
 
Den typiske medarbejder på den landsdækkende avis skiller sig negativt ud 
ved markant lavere ’lodret’ og ’vandret’ tillid. Han angiver sjældnere høj 
tillid mellem medarbejdere og ledelse samt medarbejdere imellem sammen-
lignet med gennemsnittet. 
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På den regionale avis oplever den typiske nyhedsarbejder heller ikke så stor 
tillid mellem medarbejderne som andre nyhedsarbejdere, men til gengæld 
større tillid mellem medarbejdere og ledere end så mange andre. Han har 
også gode muligheder for faglig udvikling i arbejdet og muligheder for støt-
te fra sin nærmeste leder, og knap så mange beslutningskrav i arbejdet, som 
andre nyhedsarbejdere. 
 
På lokalavisen er der stor beslutningskontrol og samtidigt færre beslutnings-
krav i arbejdet end andre steder. Forholdet til ledelsen er godt. Ledelsen op-
leves som fair, støttende, og der er stor tillid mellem medarbejder og ledel-
se.  
 
Nyhedsarbejderen på den landsdækkende tv-kanal skiller sig primært nega-
tivt ud fra gennemsnittet. Han oplever typisk ikke ledelsen som meget fair, 
eller at tilliden mellem ledelse og medarbejdere er særlig høj. Interessen for 
medarbejdernes trivsel (personalepleje) opfattes heller ikke som høj, lige-
som det halter med støtte fra ledelsen. Oplevelsen er, at der er høje beslut-
ningskrav i arbejdet – forstået som, at der skal tages hurtige og komplicere-
de beslutninger – alt imens, at der angives lav beslutningskontrol, dvs. det 
er svært at kontrollere, hvordan man vil udføre arbejdet, og hvor meget der 
skal være af det.  
 
Et betydeligt mere positivt billede er der at spore for nyhedsarbejderne ved 
den regionale eller den lokale tv-station. Den typiske nyhedsarbejder ople-
ver, at ledelsen er fair og interesserer sig for personalet og er opmuntrende 
og støttende, der er høj tillid både til ledelse og mellem medarbejdere, og 
der er gode muligheder for faglig udvikling. Det sociale klima er også godt. 
Der findes et højt engagement i arbejdspladsen, og arbejdskravene er under 
gennemsnittet.  
 
Den typiske radiomedarbejder skiller sig især ud ved at opleve en høj grad 
af rollekonflikter sammenlignet med andre nyhedsarbejdere. Dvs. at man 
stilles uforenelige krav i arbejdet, ikke får ressourcer til at udføre arbejdsop-
gaver eller skal gøre ting i arbejdet, som man føler, burde gøres anderledes. 
Dette er muligvis de samme problemstillinger, der afspejles, når nyhedsar-
bejderen ved radioen oplever store krav til at tage hurtige og komplicerede 
beslutninger, samtidig med at de oplever ikke at have meget indflydelse på 
arbejdstid, arbejdsmængde, måden at gøre arbejdet på eller beslutninger, 
der er vigtige for arbejdet. Tilliden mellem ledere og medarbejdere er typisk 
lavere, end det angives af andre nyhedsarbejdere, og der er også færre, der 
inspireres af arbejdspladsen til at yde deres bedste eller fortæller deres ven-
ner, at det er et godt sted at arbejde.  
 
Færre nyhedsarbejdere ved de andre typer medievirksomheder angiver god 
personalepleje, muligheder for kompetenceudvikling, og der er ligeledes 
færre, der angiver stor rolleklarhed. 
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Kort fortalt ser vi, at de hyppigste variationer afhængig af medievirksom-
hedstype er indenfor:  

• Lodret tillid, dvs. tillid mellem ledelse og medarbejdere. Der er færre, der 
oplever høj tillid mellem ledelse og medarbejdere på de landsdækkende 
medier og ved radio, mens flere ved de lokale medier angiver høj tillid på 
dette område. 

• Støtte fra leder. I forlængelse heraf er der også hyppige forskelle, når det 
gælder støtte fra leder. Flere ansatte ved de regionale og lokale medier 
angiver mulighed for støtte fra deres leder, mens det modsatte gør sig 
gældende for de ansatte ved landsdækkende tv. 

• Beslutningskrav i arbejdet. Medarbejdere ved landsdækkende tv og ved 
radio oplever høje beslutningskrav, mens det i mindre grad gør sig gæl-
dende ved regionale og lokale aviser. 

 
 
5.4 Arbejdsmiljø og fleksible arbejdsformer 
Vi har nu set på hvilke sammenhænge, der er mellem arbejdsmiljøfaktorer 
og henholdsvis den type stilling, man har og den type arbejdsplads, man 
arbejder på. I dette afsnit vil vi forholde os til sider ved det moderne, flek-
sible og grænseløse arbejde. Vi vil se nærmere på, i hvilket omfang det psy-
kiske arbejdsmiljø ændres af det fleksible arbejde og de ændrede arbejds-
former.  

Mediebranchen beskrives i andre undersøgelser som en ”markør-
branche”  32. Tidlige tegn og varsler om hvad der kan komme i ar-
bejdslivet, debuterer her. Nærværende projekt viser som andre under-
søgelser, at branchen har gennemgået og gennemgår fortsat ganske 
betydelige teknologiske, organisatoriske og professionsmæssige æn-
dringer samt rationaliserings- og effektiviseringsbestræbelser og æn-
drede arbejdsformer. Konstante forandringer er da også den ’stabili-
tet’, der kendetegner den fleksible virksomhed. 

 
Steen Navrbjerg opstiller fem fleksibilitetsformer: funktionel, numerisk, 
teknisk organisatorisk, lønmæssig og arbejdstidsmæssig fleksibilitet33. I 
nærværende studie har vi etableret en analyseramme omfattende følgende 
elementer 34, som indeholder dele om Navrbjergs fleksibilitetsformer: 
  
Fleksibilitet i arbejdets udførelse 
Skalakonstruktion, omfattende spørgsmål, der belyser, i hvor høj grad: 
• man har mulighed for at flekse med arbejdstiden, hvis man fx har brug 

for at møde senere eller gå tidligere 
                                              
32 Fx i Sørensen, B.Aa. et al: Tatt av ordet. Mediernes forspill til framtidens ar-
beidsliv. Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo 2005.  
33 Navrbjerg, S.: Nye arbejdsorganiseringer fleksibilitet og decentralisering – et 
sociologisk casestudie. Jurist og Økonomforbundets Forlag, København, 1999. 
34 Skalaerne er beskrevet i projektets delrapport 2 
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• om man har en aftale med arbejdspladsen om at kunne arbejde hjemme 
• om de ansatte løser arbejdsopgaver, tjekker mail eller lignende derhjem-

me uden for den aftalte arbejdstid  
• og om man er selvstyrende i sit arbejde. 
 
Fleksibilitet i faglighed, faglig bredde  
Skalakonstruktion, omfattende spørgsmål, der belyser, i hvor høj grad:  
• man producerer materialer til mere end en medieplatform (fx avis og ra-

dio) 
og om man inden for de seneste år har oplevet:  
• stigende krav til at skulle arbejde tværfagligt m.v. 
• stigende krav til fleksibilitet – at mine kompetencer skal omfatte mere 

end mine kernekompetencer (fx tekniske færdigheder, viden inden for 
lys, lyd, grafik eller billeder).  

 
Forandringer, udviklings- og omstillingsparathed 
Forandringer på mediearbejdspladserne er udbredt. 68 % af nyhedsarbej-
derne angiver, at det indenfor det seneste år har været tilfældet på deres ar-
bejdsplads, og hertil er der 6 %, der svarer, at der aktuelt er planer herom.  
I undersøgelsen forsøges endvidere at få et billede af, hvilke typer foran-
dringer der har været tale om. Svarene fremgår nedenfor: 
 
57. Hvis ja i spørgsmål 65: Hvilken type forandring har din 

arbejdsplads/afdeling gennemført inden for det seneste 
år? (N=2201) 

Sæt gerne flere 
krydser

Fusioner, sammenlægninger med andre ............................................. 15 %
Opkøb af anden virksomhed ................................................................ 7 %
Ændringer i arbejdspladsens organisatoriske struktur ......................... 40 %
Teknologiske omlægninger .................................................................. 29 %
Ledelsesmæssige forandringer ............................................................ 46 %
Nye måder at organisere/tilrettelægge arbejdet på .............................. 37 %
Ændringer i selve arbejdet (fx nye/ændrede opgaver) ......................... 28 %
Flere ansatte/opnormering ................................................................... 10 %
Færre ansatte ...................................................................................... 36 %
Stor personaleudskiftning/-flow ............................................................ 28 %
Virksomheden, jeg arbejder i, har etableret flere medieplatforme 
(aviser, tv-kanaler, radiokanaler el.lign.) ..............................................

 
25 %

Andet - skriv ven-
ligst)__________________________________________________ 

6 %

 
I den følgende analyse defineres høj udviklings- og omstillingsniveau ved 
forekomst af seks typer af forandringer eller mere på ens arbejdsplads in-
denfor seneste år. 
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Arbejdets betydning  
I analyserne inddrages endvidere arbejdets individuelle betydning, hvor 
respondentens angivelse af 5, 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7 ved spørgsmå-
let i hvor høj grad arbejdet er vigtigt i ens liv, defineres som arbejdet er af 
stor vigtighed. I nedenstående tabel er svarfordeling ved spørgsmålet vist. 
 
58. Hvor vigtigt er arbejdet alt i alt i dit liv?

 (Sæt kryds ved det tal nedenfor, hvor det passer bedst til din opfattelse) 

En af de mindst 
vigtige ting i mit 
liv 

1 
 

1 % 

2 
 

3 %  

3 
 

6 % 

4 
 

16 % 

5 
 

33 % 

6 
 

33 % 

7 
 

9 % 

En af de vig-
tigste ting i mit 
liv 

 
 
Endvidere spørgsmålet om personens loyalitet og ansvarsfølelse er større 
over for arbejde end helbred, dvs. med angivelse af 5, 6 eller 7 på en skala 
fra 1 til 7, hvor yderpunkterne 1 indikerer stor loyalitet og ansvarsfølelse 
over for helbred, og 7 indikerer stor loyalitet og ansvarsfølelse over for ar-
bejde. I nedenstående fig. 5.5. er svarfordeling ved spørgsmålet illustreret. 
 
Figur 5.5: Loyal og ansvarlig over for helbred vs. arbejde. I procent. N=2153 

 
Nyhedsarbejderne blev spurgt: ”Er du i dit daglige arbejde mest loyal og ansvarlig over for dit arbej-
de, og helbredet kommer mere i anden rækker – eller er det snarere omvendt?” 
 
I det følgende sammenholder vi dette analyseapparat for de fleksible ar-
bejdsformer med faktorerne for psykisk arbejdsmiljø. 
 
Af fig. 5.6 fremgår sammenhængen mellem de forskellige faktorer fra ana-
lyseapparatet for de fleksible arbejdsformer og en række faktorer i det psy-
kiske arbejdsmiljø. Et ”+” angiver høj forekomst af given arbejdsmiljøfak-
tor, mens et ”-” angiver lav forekomst af given arbejdsmiljøfaktor baseret 
på gammatest. Blanke felter angiver, at der ikke findes signifikante sam-
menhænge. 
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Generelt kan man sige, at der blandt nyhedsarbejdere, der har høj fleksibili-
tet i arbejdets udførsel, og som selv anser arbejdet som meget vigtigt i deres 
liv, ses positive sammenhænge til en lang række arbejdsmiljøfaktorer. Om-
vendt forholder det sig for nyhedsarbejdere, der oplever stor fleksibilitet i 
fagligheden og mange forandringer. Sammenhængene beskrives mere detal-
jeret under figuren. 
 
Figur 5.6: Psykisk arbejdsmiljø og elementer af fleksible arbejdsformer i det græn-
seløse arbejde 

 

Fleksibilitet i 
arbejdets 
udførelse 

Fleksibilitet 
i faglighed Forandringer 

Holdning og tilgang til 
arbejdet 

 

Høj fleksibilitet 
i arbejdets 
udførelse 

Stor faglig 
fleksibilitet 

Mange foran-
dringer 

Arbejde 
vigtigt 

Loyal over 
for arbej-

det > 
helbred 

Rolleklarhed ................................ + - - + - 

Beslutningskontrol ...................... + - - + - 

Beslutningskrav i arbejdet ..........   + + + + 

Engagement i arbejdspladsen .... + - - +   

Støtte fra kolleger .......................         - 

Godt socialt klima ....................... + - - + - 

Fair ledelse .................................   - -     

Støtte fra leder ............................     -     

Vandret tillid ................................     -     

Lodret tillid .................................. + - - +   

Kompetenceudvikling .................     - +   

Kvantitative krav i arbejdet .........   + + + + 

Personalepleje ............................ + - -     

Opmuntrende ledelse ................. +   - +   

Få rollekonflikter ......................... + - -   - 

Et ”+” angiver høj forekomst af given arbejdsmiljøfaktor, mens et ”-” angiver lav forekomst (baseret 
på Gammatest). 
 
Fleksibilitet i arbejdets udførelse 
Figuren viser forskelle på 8 af de 14 psykiske arbejdsmiljøfaktorer, når man 
sammenligner nyhedsarbejdere med høj og dem med middel eller lav grad 
af fleksibilitet i arbejdet. Høj grad af fleksibilitet i arbejdets udførelse er 
som sagt defineret ved høj grad af selvledelse i arbejdet, mulighed for at 
variere arbejdstid og arbejdssted og ved, om man løser arbejdsopgaver uden 
for den aftalte arbejdstid. Disse faktorer hænger altså sammen med en op-
fattelse af mindre forekomst af rollekonflikter og større forekomst af op-
muntrende ledelse, personalepleje, lodret tillid (dvs. tillid mellem medarbej-
dere og ledere), socialt klima, engagement i arbejdspladsen, beslutnings-
kontrol og rolleklarhed. Alt i alt ser det ud til, at der findes positive sam-
menhænge mellem det aspekt af det grænseløse arbejde, som vedrører flek-
sible rammer for arbejdets udførelse og en række arbejdsmiljøfaktorer. 
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Fleksibilitet i faglighed 
Figuren viser forskelle ved 10 af de 14 psykiske arbejdsmiljøfaktorer, når 
man sammenligner nyhedsarbejdere med stor faglig fleksibilitet med dem, 
der har middel eller lav grad af faglig fleksibilitet i arbejdet. En høj grad af 
fleksibilitet i fagligheden er som nævnt karakteriseret ved, at man produce-
rer materiale til flere forskellige typer medier, og om man oplever stigende 
krav til at udvide ens kompetenceområde, og stigende krav til at arbejde 
tværfagligt. Disse forhold i arbejdet findes at have sammenhæng med et hø-
jere niveau af rollekonflikter, kvantitative krav i arbejdet og beslutnings-
krav i arbejdet og et lavere niveau af personalepleje, fair ledelse og lodret 
tillid, godt socialt klima, engagement i arbejdspladsen, beslutningskontrol 
og rolleklarhed. 
 
Alt i alt konstateres således en række negative sammenhænge mellem det 
aspekt af det grænseløse arbejde, der vedrører en høj grad af faglig bredde 
og fleksibilitet i arbejdet og en række faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. 
 
Forandringer 
Figuren viser forskelle mellem høj forekomst af forandringer på arbejds-
pladsen og samtlige psykiske arbejdsmiljøfaktorer. Mønstret ligner det, vi 
så ovenfor for faglig bredde og fleksibilitet i arbejdet, dvs. en klar dominans 
af mere negative sammenhænge mellem mange forandringer og en række af 
arbejdsmiljøfaktorerne. Ved mange forandringer konstateres et højere ni-
veau af rollekonflikter, kvantitative krav i arbejdet og beslutningskrav i ar-
bejdet. Endvidere et lavere niveau af personalepleje, lodret og vandret tillid, 
fair ledelse, godt socialt klima, engagement i arbejdspladsen, beslutnings-
kontrol og rolleklarhed samt et lavere niveau af opmuntrende og støttende 
ledelse og kompetenceudvikling. 
 
Forandringer er den eneste faktor, hvor der ses sammenhænge til samtlige 
af de undersøgte arbejdsmiljøfaktorer, og må derfor siges at være en væ-
sentlig faktor for arbejdsmiljøet. Dette aspekt med konstante forandringer 
tegner sig her til at udgøre en væsentlig udfordring i arbejdsmiljøsammen-
hænge. 
 
Arbejdets betydning  
For de nyhedsarbejdere, der angiver, at arbejdet er en af de vigtigste ting i 
deres liv, er der en større forekomst af opmuntrende ledelse, lodret tillid, 
kvantitative krav i arbejdet, kompetenceudvikling, godt socialt klima, enga-
gement i arbejdspladsen, beslutningskrav i arbejdet, beslutningskontrol og 
rolleklarhed. Disse sammenhænge er statistisk markante, men måske ikke 
så overraskende, idet en positiv indstilling til arbejdet er givet ved, at man 
betragter det som et af de vigtigste aspekter i sit liv, og at der her kan være 
tale om cirkelslutning. 
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For de nyhedsarbejdere, der angiver en større loyalitets- og ansvarsfølelse 
over for deres arbejde end over for deres helbred, er der en større andel, der 
angiver kvantitative krav og beslutningskrav i arbejdet sammenlignet med 
dem, der angiver en større loyalitets- og ansvarsfølelse over for deres hel-
bred. Samtidig er der færre, der angiver et godt socialt klima, støtte fra kol-
leger, beslutningskontrol, rolleklarhed og få rollekonflikter.  
 
Der lader altså til primært at være negative sammenhænge mellem at have 
loyalitets- og ansvarsfølelse liggende i arbejdet og en række arbejdsmiljø-
faktorer. Men det kan være svært at sige, hvilken retning sammenhængen 
peger – måske indgyder fx høje beslutningskrav i arbejdet en ansvarsfølelse 
over for arbejdet. 
 
Der viser sig samlet set primært negative sammenhænge, når arbejdet prio-
riteres over helbredet, selvom det kan variere, hvornår kvantitative krav og 
beslutningskrav opfattes positivt eller negativt. 
 
 
5.5 Opsamling 
Kapitlet giver et overblik over nyhedsarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. 
For et flertal af nyhedsarbejderne konstateres meget høj eller høj forekomst 
af: rolleklarhed, beslutningskontrol, beslutningskrav, engagement i arbejds-
pladsen, socialt klima, fair ledelse og vandret tillid. Dvs. at størstedelen af 
nyhedsarbejdere synes at vide ganske præcist, hvad der er deres ansvarsom-
råde, og hvad der forventes af dem i deres arbejde. Samtidig har de god ind-
flydelse i arbejdet, på arbejdstid, arbejdsmængden, og på hvordan de vil ud-
føre deres arbejde. Dette indebærer også, at de skal tage hurtige og kompli-
cerede beslutninger og lægge et højt engagement i arbejdet hver dag. De an-
giver, at deres arbejdsplads inspirerer dem til at yde deres bedste, og når de 
snakker med deres venner, fortæller de dem, at arbejdspladsen er et godt 
sted at arbejde. Arbejdsklimaet beskrives som opmuntrende og støttende, 
afslappet og behageligt. De ansatte stoler på hinanden og deler information 
med hinanden og ledelsen. En ledelse, som de opfatter, fordeler arbejdet 
retfærdigt og behandler de ansatte på samme måde. På andre områder kni-
ber det mere. Personaleplejen og opmuntrende ledelse er mere i middel til 
’haltende’, tilsvarende vandret tillid (dvs. mellem medarbejdere og ledelse), 
og der synes plads til udvikling også i forhold til kompetenceudvikling og 
til eftersyn af de kvantitative jobkrav. 
  
I relation til stillingstyper findes de mest markante variationer inden for:  

• Beslutningskontrol i arbejdet, hvor både mellemledere og freelancere an-
giver større beslutningskontrol end øvrige nyhedsarbejdere. 

• Engagement i arbejdspladsen/arbejdet, hvor både mellemledere og free-
lancere i højere grad end øvrige nyhedsarbejdere angiver større engage-
ment. 



50 

• Beslutningskrav i arbejdet, som findes at være større blandt mellemle-
derne og mindre blandt freelancerne end blandt de øvrige nyhedsarbejde-
re. 

• Kompetenceudvikling, som der ligeledes angives at være større mulighe-
der for blandt mellemlederne og mindre muligheder for blandt freelan-
cerne end blandt de øvrige nyhedsarbejdere. 

 
Vi ser, at de hyppigste variationer afhængig af medievirksomhedstype er 
inden for:  

• Lodret tillid, dvs. tillid mellem ledelse og medarbejdere. Der er færre, der 
oplever høj tillid mellem ledelse og medarbejdere på de landsdækkende 
medier og ved radio, mens flere ved de lokale medier angiver høj tillid på 
dette område. 

• Støtte fra leder. I forlængelse heraf er der også hyppige forskelle, når det 
gælder støtte fra leder. Flere ansat ved de regionale og lokale medier an-
giver mulighed for støtte fra deres leder, mens det modsatte gør sig gæl-
dende for de ansatte ved landsdækkende tv. 

• Beslutningskrav i arbejdet. Medarbejdere ved landsdækkende tv og ved 
radio oplever høje beslutningskrav, mens det i mindre grad gør sig gæl-
dende ved regionale og lokale aviser. 

 
Sammenhængen mellem typer af fleksible arbejdsformer – henholdsvis 
fleksibilitet i arbejdets udførelse og i faglig bredde tegner to forskellige bil-
leder. Høj grad af fleksibilitet i arbejdets udførelse toner klarest i positiv 
retning, hvorimod høj fleksibilitet i faglighed er mere klart negativt. Kon-
stante forandringer, som er et andet element og karakteristisk træk ved den 
fleksible virksomhed, findes blandt nyhedsarbejdere i virksomheder med 
høj forekomst af udviklings- og omstillingsaktiviteter med en klar dominans 
af mere negative sammenhænge mellem forandringer og en lang række af 
de målte faktorer i det psykiske arbejdsmiljø.  
 
Grænseløshed i arbejdet – komprimeret til analyseværktøjet vi har anvendt 
her – er hverken kun godt eller kun skidt, når man ser på arbejdsmiljøsam-
menhænge. Derimod tegner der sig et billede af, at bestemte aspekter af det 
grænseløse arbejde har deciderede positive henholdsvis negative sammen-
hænge til arbejdsmiljøfaktorer. Således har vi i dette afsnit set, at en høj 
grad af fleksibilitet i arbejdets udførelse, at være freelancer og at vægte ar-
bejdet højt i sit liv primært hænger positivt sammen med arbejdsmiljøet, 
mens en stor faglig fleksibilitet, mange forandringer, fastansættelse og stor 
loyalitet og ansvarsfølelse over for arbejdet i modsætning til helbredet hæn-
ger negativt sammen med en række arbejdsmiljøfaktorer. 
 
Nyhedsarbejdernes holdning og tilgang til arbejdet viser nogle positive 
sammenhænge, når arbejdet vægtes højt i ens liv, men kan på den anden si-
de også have nogle negative sammenhænge, når arbejdet prioriteres over 
helbredet. Holdning og tilgang er i sagens natur mere subjektive sammen-
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ligningsgrundlag end de øvrige faktorer for det fleksible, grænseløse arbej-
de. Det er derfor heller ikke muligt at sige, om det er arbejdsmiljøet, der 
medvirker til disse holdninger og tilgange til arbejdet eller omvendt. 
 
Alt i alt bidrager resultaterne til identificering af forskellige sammenhænge 
og påpeger, at det fleksible, grænseløse arbejde bør forstås ud fra dets for-
skellige karakteristika og ikke som et ensartet begreb. 
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6 Helbred, velbefindende og sygefravær i 
nyhedsarbejdet 

6.1 – ”De har det godt, men ikke så godt som de andre” 
Hvordan trives nyhedsarbejderne? I spørgeskemaundersøgelsen blev ny-
hedsarbejderne spurgt om, hvordan de selv vurderer deres helbred og velbe-
findende. Andre spørgsmål kan også give svar på, om de oplever søvnpro-
blemer eller depressive symptomer. Stress behandles separat i kapitel 8. Et 
billede af nyhedsarbejdernes helbredstilstand sammenlignet med den øvrige 
befolkning kan give os et fingerpeg, om der gør sig særlige forhold gælden-
de i nyhedsarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsliv.  
 
Selvvurderet helbred 
Når man spørger folk, hvordan de selv synes, at deres helbred er, får man et 
godt mål for deres fremtidige sygelighed og dødelighed. Det viser undersø-
gelser fra Statens Institut for Folkesundhed (2006). Langt hovedparten af 
nyhedsarbejderne (89 %) mener, at de har et godt helbred. Kun 1 % synes, 
at deres helbred er direkte ”dårligt”, og 10 % angiver at have et mindre godt 
helbred. Sammenlignet med et repræsentativt udsnit af danske lønmodtage-
re (NFA), vurderer en lidt større andel af nyhedsarbejderne alt i alt deres 
helbred dårligt (fig. 6.1). En mulig forklaring, hvis man ser på faktorer i 
nyhedsarbejdernes arbejdsliv, kunne være de lange arbejdsuger. Resultater-
ne viser dog ikke, at de lange arbejdsuger skulle være relateret til et ringere 
selvvurderet helbred. En anden forklaring kunne være et højt stressniveau. 
Det viser sig, at nyhedsarbejderne har et relativt højt stressniveau (se kapitel 
8), og at nyhedsarbejdere med et højt stressniveau også vurderer deres eget 
helbred dårligere end dem med et lavt stressniveau.  
 
Figur 6.1: Selvvurderet helbred. Fordelt på nyhedsarbejdere og danske lønmodta-
gere. I procent 

 
Nyhedsarbejderne blev spurgt: ”Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?” 
Nyhedsarbejdere, N=2.162. Danske lønmodtagere, N=3.517. 
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Nationale undersøgelser (Statens Institut for Folkesundhed, 2006) viser, at 
kvinder ofte vurderer deres eget helbred dårligere end mænd, men dette er 
ikke tilfældet i denne undersøgelse, hvor vi ikke finder væsentlige forskelle 
på mandlige og kvindelige nyhedsarbejdere.  
 
Ikke overraskende findes der en sammenhæng mellem alder og helbred, så 
jo ældre nyhedsarbejderen er, jo dårligere vurderer han eller hun sit eget 
helbred. 
 
Psykisk velbefindende 
Man kan få et øjebliksbillede af helbredet ved at spørge til velbefindende 
inden for de sidste fire uger. Velbefindende relaterer sig her til, om man har 
været glad og tilfreds, rolig og afslappet, nervøs, trist til mode og så langt 
nede, at intet kunne opmuntre. 
 
Knap halvdelen af nyhedsarbejderne har inden for de sidste fire uger haft et 
godt psykisk velbefindende. Dette er lidt under den andel i den danske be-
folkning, som angiver at have et godt velbefindende (tabel 6.1). Det er især 
mændene, der har haft et godt velbefindende. Der er dog ikke umiddelbart 
grund til at tro, at denne forskel er direkte relateret til nyhedsbranchen, idet 
der i den danske befolkning generelt er en større andel af mændene, der har 
et godt psykisk velbefindende (Statens Institut for Folkesundhed, 2006).  
  
Tabel 6.1: Andel med godt psykisk velbefindende. Fordelt på nyhedsarbejdere og 
den danske befolkning*. Fordelt på køn. I procent. 

 Kvinder Mænd Alle 
Nyhedsarbejdere (N=2.146) ................................. 44 % 53 % 49 % 
Danske befolkning (N=11.238) ............................. 48 % 57 % 52 % 
*SUSY 2005 
 
 
6.2 Søvnbesvær og depressive symptomer 
Medierne er optaget af, hvad der plager befolkningen, men hvordan er si-
tuationen blandt dem, der skriver om problemerne – plages nyhedsarbejder-
ne af søvnbesvær og depressive symptomer? 
 
Søvnbesvær 
Ligger nyhedsarbejderne og grubler om natten? Resultaterne viser, at de fle-
ste faktisk sover ubesværet. 
 
Lidt over halvdelen har slet ikke haft søvnbesvær inden for de sidste fire 
uger, mens lidt over 8 % har haft søvnbesvær en stor del af tiden eller hele 
tiden inden for de sidste fire uger (fig. 6.1). Selvom de fleste sover ubesvæ-
ret, sover nyhedsarbejderne gennemsnitligt dårligere sammenlignet med an-
dre brancher ifølge NFA. På en skala fra 0 til 100, hvor et højt niveau af 
søvnbesvær giver flest point, har nyhedsarbejderne et gennemsnit på 24, 
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hvilket er det samme som for ansatte inden for undervisning og forskning, 
der har det højeste gennemsnit af alle brancher.  
 
Figur 6.2: Søvnkvaliteten blandt nyhedsarbejdere. I procent. (N=2144) 
 

 
Resultaterne viser endvidere, at søvnbesvær er tiltagende med alderen. Der 
findes ingen kønsmæssige forskelle, ligesom der heller ikke er forskel i 
søvnproblemer afhængig af arbejdspladstype, eller hvorvidt man er free-
lancer, leder eller anden type nyhedsarbejder.  
 
Depressive symptomer 
Forekomsten af depressive symptomer blandt nyhedsarbejderne er vurderet 
ud fra spørgsmål, om man inden for de sidste fire uger har manglet selvtil-
lid, har haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse og har manglet interesse 
for de ting, man foretager sig i hverdagen. Spørgsmålene er samlet i en fem-
delt skala (se herom i delrapport 2). 
 
Flertallet af nyhedsarbejdere har ingen eller lille forekomst af depressive 
symptomer (tabel 6.2).  Der er dog 5 %, der har stor eller meget stor fore-
komst af depressive symptomer. Dette ligger i den høje ende af skalaen, når 
man sammenligner med danske lønmodtagere (NFA). 
 
Der er en markant kønsforskel. Blandt mændene er der flere, der er helt 
uden depressive symptomer, hvilket er i overensstemmelse med kønsfor-
skellen i den øvrige befolkning35. 
 

                                              
35 Folkesundhedsrapporten Danmark 2007, Statens Institut for Folkesundhed 
[s.119]. 
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Tabel 6.2: Depressive symptomer blandt nyhedsarbejderne. Fordelt på køn.  
I procent 

 Kvinder (N=874) Mænd (N=1241) Alle (N=2137) 
Meget stor forekomst ...........  1 % 1 % 1 % 
Stor forekomst .....................  6 % 3 % 4 % 
Middel forekomst .................  21 % 16 % 18 % 
Lille forekomst ......................  30 % 30 % 30 % 
Ingen forekomst ...................  42 % 50 % 47 % 

chi=25.025 df=4 p=0.000  
gamma=0.168 std.error=0.035 p=0.000  

 
 
Sygefravær – ”man melder sig ikke syg uden at være virkelig syg” 
Udsagnet fremkom fra flere af nyhedsarbejderne i de opfølgende interview. 
Spørgeskemaundersøgelsen peger i samme retning. På spørgsmålet ”hvor 
mange arbejdsdage har du været sygemeldt inden for de sidste 12 måne-
der” var svaret fra i alt 30 % at de slet ikke havde haft fravær. Cirka tilsva-
rende andel (31 %) havde haft mellem 1-3 dage med sygefravær. Godt hver 
tiende har været sygemeldt i 11 arbejdsdage eller mere.  
 
Samlet set fandtes blandt respondenterne et gennemsnitligt sygefravær på 
syv arbejdsdage i løbet af det sidste år. Dette er mindre end gennemsnittet 
både i den private og den offentlige sektor i Danmark 36 .  
 
De kvindelige nyhedsarbejdere er oftere sygemeldt end de mandlige (se 
tabel 6.3). Tilsvarende kønsforskel gør sig gældende i både den private og 
offentlige sektor generelt (jf note 2) samt i en undersøgelse blandt norske 
nyhedsarbejdere 37. Den norske undersøgelse peger på børn, som en årsag 
til øget fravær blandt kvinder. Det viser sig dog, at kønsforskellen i nærvæ-
rende undersøgelse gælder uanset, om man har hjemmeboende børn eller ej. 
Resultaterne viser en sammenhæng mellem psykisk velbefindende og syge-
fravær for begge køn, og resultaterne viser desuden, at de kvindelige ny-
hedsarbejdere oplever ikke at have et lige så godt psykisk velbefindende 
som de mandlige, og den konstaterede kønsforskel i fravær kunne tyde på at 
være en følge deraf.  
 
Tabel 6.3: Sygedage indenfor sidste 12 måneder. Fordelt på køn. I procent 

 Kvinder (N=846) Mænd (N=1204) Alle (N=2071) 
Ingen dage .................  25 % 34 % 30 % 
1-3 dage ....................  29 % 32 % 31 % 
4-10 dage ..................  32 % 25 % 28 % 
11+ dage ...................  14 % 9 % 11 % 

                                              
36 www.statistikbanken.dk 
37 Sørensen, B.Aa et al: Tatt av ordet. Mediernes forspill til framtidens arbeidsliv. 
Arbeidsforskningsinsituttet, Oslo, 2005 
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6.3 Opsamling  
Et flertal af nyhedsarbejderne har det godt både, når de giver en samlet vur-
dering af deres selvvurderede helbred, og når de vurderer deres psykiske 
velbefindende inden for de seneste fire uger samt deres søvnbesvær. Lige-
ledes er de fleste fri for eller har kun en lille forekomst af depressive symp-
tomer. For alle faktorerne gælder det dog, at en større andel blandt nyheds-
arbejderne placerer sig dårligt sammenlignet med den øvrige befolkning. 
 
 
6.4 De syge og de langtidsfriske  
Traditionelt har fokus i arbejdsmiljøforskningen især været rettet mod de 
forhold på arbejdspladsen, som medarbejderne blev syge af. Det er under 
forandring. Mange har fået øjnene op for, at friskfaktorerne også er vigtige 
for arbejdspladsen og medarbejderne. 
 
I Danmark har omkring hver fjerde til femte lønmodtager ikke haft en ene-
ste sygedag det sidste år. Nyhedsarbejderne er lidt bedre placeret. I under-
søgelsen angiver 30 %, at de ikke har haft arbejdsdage med sygefravær det 
sidste år. Det gennemsnitlige sygefravær findes ud fra nyhedsarbejdernes 
egne angivelser generelt ikke at være højt; i snit 7,1 sygedag det sidste år.  
 
Ud fra undersøgelsens data er det ikke muligt at belyse, hvor mange af dem, 
der er gået på arbejde, selv når de var småsyge. Andre undersøgelser har 
vist, at det er en stor del, og det må formodes, at nyhedsarbejderne ikke ad-
skiller sig fra andre lønmodtagere. Nyhedsarbejdernes svar viser, at mænd 
hyppigere end kvinder har haft 0 sygedage fra arbejdet. Resultaterne viser 
også, at der en forventelig klar sammenhæng mellem selvvurderet helbred 
og sygefravær. I gruppen, der karakteriserer deres helbred som ”fremragen-
de”, har 51 % ikke haft sygefravær det seneste år. I gruppen, der finder, at 
deres helbred er ”mindre godt”, er andelen uden sygefravær forventeligt 
mindre (13 %) og kun 7 % blandt de, der vurderer deres helbred til ”dår-
ligt”. Resultaterne viser også, at der er sammenhæng mellem virksomhe-
dens sociale kapital og ansatte med 0 sygedage. I virksomheder med lille 
social kapital er andel uden sygefravær 21 %. Andel 0 sygedage er stigende 
med grad af social kapital og udgør 32 % i virksomheder med meget stor 
social kapital.  
 
Langtidsfriske ses på bundlinjen 
Den svenske bedriftslæge Johnny Johnsson var en af de første, der i slut-
ningen af 1980’erne lancerede begrebet ”langtidsfrisk”38[1]. Hans interesse 
var at undersøge, hvad der gør medarbejderne langtidsfriske. Han definere-

                                              
38[1] Johnny Johnsson: Långtidsfrisk- så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet. 
Forlaget Ekerlids 2003 
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de langtidsfriske som de ansatte, der har haft meget få eller ingen sygedage 
i to år. Hans nysgerrighed blev vakt i den internationale virksomhed Stora 
Enso med 46.000 ansatte i 40 lande, hvor han var bedriftslæge. Her konsta-
terede han, at én afdeling havde en langtidsfriskfaktor på 15 %, mens en an-
den var oppe på 45 %. Det viste sig, at afdelingen med højeste friskfaktor 
trivedes bedre, leverede produkter af højeste kvalitet og bidrog med flest 
forslag til forbedringer. Hvis alle afdelinger i den svenske del af koncernen 
havde været som den bedste, ville virksomheden kunne have lagt 350 milli-
oner kroner på resultatet.  
 
Værdsættelse, støtte, og respekt skaber langtidsfriske 
Johnsson gik derfor på jagt efter friskfaktorer og fandt ud af, at arbejdsglæ-
de, tryghed og udviklingsmuligheder karakteriserede de langtidsfriske. Vig-
tigheden af at blive set og bekræftet som en god medarbejder, var et andet 
træk.  Johnsson iværksatte et projekt for at fremme disse forhold. Projektet 
kostede virksomheden 6 mio. kroner og førte til en besparelse på cirka 30 
mio. kroner.  Helse, effektivitet og lønsomhed er hinandens forudsætning, 
som Johnsson udtrykker det.  
 
Den svenske forsker Gunnar Aronsson og medarbejdere publicerede i 2004 
en rapport om Langtidsfriskes arbejdsvilkår39[2]. Undersøgelsen viste, at en 
vigtig arbejdsmiljøfaktor, som bidrog til langtidsfriskhed, var god støtte fra 
den nærmeste leder, når man står med en stor og vanskelig opgave foran 
sig. Gruppen af medarbejdere med denne støtte fra lederen havde dobbelt så 
mange langtidsfriske som gruppen uden. I samme retning virkede det at 
have ressourcer og rimelig tid til at kunne lave et stykke arbejde, som man 
kunne være stolt over, at slippe for overtid og at have mulighed for at styre 
sig eget arbejdstempo. Det indebærer ikke, at man ønsker at arbejde specielt 
langsomt, men at man ud fra sine egne forudsætninger og aktuelle situation 
kan styre farten. At føle at man var havnet på den rette ”jobmæssige hylde” 
slog også ud i positiv retning. Forhold uden for jobbet havde også betyd-
ning. De langtidsfriske havde i større grad gode nære relationer til deres 
nærmeste, en mere tryg og god økonomi, og en fritid uden store arbejdsbe-
lastninger i hjemmet.    
 
Aronsson’s opfordring til virksomheder, som ønsker flere langtidsfriske, er 
at give et svar på følgende spørgsmål: 

”Hvordan kan I skabe en ledelse, en virksomhedskultur og en organi-
sation, hvor ledere støtter deres ansatte i vanskelige situationer, giver 
de nødvendige ressourcer og muligheder for at påvirke deres arbejds-
tempo, således at de er fornøjede og stolte over det arbejde, de udfø-
rer?”  

 

                                              
39[2]Aronsson, G., og Lindh, T. (2004). Långtidsfriskas arbetsvillkor: et popula-
tionsstudie. Arbete och hälsa 2004:10. 
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Teorierne om virksomhedens sociale kapital kan være en inspirationskilde. 
Set i en virksomheds sociale kapitals perspektiv er de fundne elementer, der 
fremmer langtidsfriskhed i de refererede studier, genkendelige: samarbejde, 
støtte fra nærmeste leder, værdsættelse, tillid og tryghed, indflydelse og 
medbestemmelse, og nærværende undersøgelses resultater underbygger ele-
menternes potentialer, når de er til stede. De refererede undersøgelser leve-
rer også supplerende bidrag til forståelse af langtidsfriskhed: udviklingsmu-
ligheder, faglig stolthed og arbejdsglæde, indflydelse i eget arbejde og ba-
lanceret arbejdstid. 
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7 Trivsel og helbred i det grænseløse 
nyhedsarbejde 

I de foregående kapitler har vi set på helbred og sygefravær i nyhedsbran-
chen og på det psykiske arbejdsmiljø i nyhedsbranchen. I dette kapitel byg-
ger vi ovenpå disse betragtninger ved at se på sammenhænge mellem hel-
bred og trivsel, som her indbefatter: 

• Helbredsrelaterede faktorer og sygefravær. 
• Tilfredshed. 
• Belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. 
• Balancen mellem arbejde og fritid. 
• Det fleksible, grænseløse arbejde.  
 
 
7.1 Det fleksible arbejde - helbredsforhold og sygefravær 
I fig. 7.1 ’genbruges’ fig. 5.6 i tidligere kapitel. På ny sammenholdes for-
skellige typer udtryk for fleksible arbejdsformer og det grænseløse arbejde, 
denne gang ikke med psykiske arbejdsmiljøfaktorer, men med forskellige 
udtryk for helbredstilstanden. I figuren illustreres de fundne forskelle mel-
lem skalaerne for fleksibilitet/grænseløshed og helbreds- og trivselsfaktorer. 
Et ”-” angiver lav forekomst og et ”+” angiver høj forekomst af (den nega-
tive) helbredsfaktor. 
 
Figur 7.1: Det grænseløse arbejde og helbred 
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nyhedsarbejderne) .............................. -  +   

Søvnbesvær * .....................................  + +  + 

Depressive symptomer * .....................   + - + 

Gammatests 
*) skalaer, beskrevet i projektets delrapport 2 
 
Vi kunne i tidligere kapitel 5 konstatere, at høj fleksibilitet i arbejdets udfø-
relse er positivt associeret til en række faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. 
Fig. 7.1 viser samstemmende hermed, at det har sammenhæng med færre 
sygedage, og ikke negativt med de øvrige trivsels- og helbredsfaktorer.  
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Derimod ses der flere sammenhænge med en høj grad af fleksibilitet i fag-
ligheden og en række af trivselsfaktorerne. Der er således en større andel af 
dem, der har en høj grad af faglig fleksibilitet, der har et dårligere velbefin-
dende, et højere stressniveau, og som ofte har søvnproblemer sammenlignet 
med dem, der har en lav grad af faglig fleksibilitet.  
 
Forandringer har klar sammenhæng med helbredsfaktorerne. Der er en hø-
jere forekomst af samtlige indikatorer for dårligt helbred og sygefravær, når 
der har været høj forekomst af forandringer på arbejdspladsen det seneste 
år.  
 
Flere blandt nyhedsarbejdere, der anser arbejdet for en af de vigtigste ting i 
deres liv, har en mindre forekomst af depressive symptomer; ved de øvrige 
helbredsforhold er forekomsten mere omkring gennemsnittet for alle. Der-
imod afspejles det i næsten alle faktorer, når nyhedsarbejdere angiver større 
loyalitets- og ansvarsfølelse over for deres arbejde end deres helbred. For 
alle faktorer – undtagen sygedage – er der en større forekomst af negative 
helbredsindikatorer, når man vægter hensyn til arbejdet større end til hel-
bredet. 
 
Opsamling 
Generelt er det blandt de nyhedsarbejdere, der har oplevet mange foran-
dringer på deres arbejdsplads, eller som har større loyalitets- og ansvarsfø-
lelse over for deres arbejde end deres helbred, at der er en større forekomst 
af negative helbredsfaktorer. Også blandt nyhedsarbejdere, der oplever en 
stor grad af faglig fleksibilitet, ses der negative sammenhænge med en del 
af helbredsfaktorerne. 
 
 
7.2 Tilfredshed 
I spørgeskemaet blev nyhedsarbejderne spurgt om deres tilfredshed med 
deres job i almindelighed. Der skulle tages stilling til forskellige forhold 
som vist i fig. 7.2. Der kunne svares på en 5-punkt skala fra ’meget tilfreds’ 
(1) til ’meget utilfreds’ (5); ’hverken eller’ var midtersvaret (3). I fig. 7.2 
kan ses det gennemsnitlige svar ved hvert af forholdene.  
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Figur 7.2: Tilfredshed med psykiske arbejdsmiljøfaktorer. Eksklusive freelancere. 
N=1514 
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Gennemsnitligt er der kun utilfredshed med måden ens afdeling ledes på. 
Blandt de øvrige faktorer er der størst tilfredshed med arbejdstiden. Herefter 
følger ” de udfordringer, som mit arbejde indebærer”, og ved de resterende 
forhold hælder de gennemsnitlige svar i retning af ’hverken eller’ tilfreds.  
 
Type arbejdsplads og tilfredshed med arbejdsforholdene  
Det fremgår af fig. 7.3, at tilfredsheden med de ovenfor nævnte arbejdsfor-
hold varierer afhængigt af, hvilken type arbejdsplads de adspurgte nyheds-
arbejdere er ansat ved. Et ”+” angiver større tilfredshed og et ”-” angiver 
større utilfredshed. Flest positive tilkendegivelser fra ansatte konstateres 
ved lokale aviser og regionale/lokale tv-stationer, og flest negative fra ny-
hedsarbejdere ved radio. 
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Figur 7.3: Tilfredshed med arbejdsmiljø fordelt på type arbejdsplads. Afvigelser fra 
gennemsnit 
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7.3 Fleksible arbejdsformer og tilfredshed med 

arbejdsforholdene 
Til belysning af fleksible arbejdsformer og grænseløshed i nyhedsarbejdet 
anvendes på ny det analyseapparat, der blev opstillet i kapitel 5. Sammen-
hængen mellem disse arbejdsformer og tilfredshed med arbejdsforholdene 
fremgår af fig. 7.4.  
 
Figur 7.4: Nyhedsarbejdere. Sammenhænge mellem tilfredshed med arbejdsforhold 
og fleksibilitet, grænseløshed i arbejdet 
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Nyhedsarbejdere med høj fleksibilitet i arbejdets udførelse findes helt gen-
nemgående med høj tilfredshed med de undersøgte arbejdsforhold (se fig. 
7.4). Det modsatte gør sig gældende for de nyhedsarbejdsarbejdere, som har 
store krav til fleksibilitet og faglig bredde i deres job. Det kunne ellers for-
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modes, at de var mere tilfreds med måden, deres evner bruges på, idet de la-
ver flere forskellige typer opgaver. Men her er billedet det omvendte af 
ovenfor. Og det gælder alle øvrige forhold – undtagen når det gælder til-
fredshed med de udfordringer, som arbejdet indebærer, hvor der ikke ses 
nogen sammenhæng. Tilsvarende lavere tilfredshed med arbejdsforholdene 
genfindes ved de respondenter, der har været udsat for flere end 5 foran-
dringer på deres arbejdsplads det seneste år. Her findes på alle områder la-
vere tilfredshed. 
 
Holdning og tilgang til arbejdet og tilfredshed med arbejdet 
Jo vigtigere nyhedsarbejderne har angivet, at arbejdet er i deres liv, jo flere 
er også tilfredse med de arbejdsmiljøfaktorer, de er blevet bedt om at vurde-
re (jf. fig. 7.4, undtagen angående arbejdstid og fysisk arbejdsmiljø, hvor 
der ikke ses nogen forskelle mellem dem, der har vurderet arbejdet som 
mere eller mindre vigtigt i deres liv. 
 
I jo højere grad nyhedsarbejderne udtrykker loyalitets- og ansvarsfølelse 
over for arbejde vs. helbred, jo færre er tilfredse med arbejdstiden, det fysi-
ske og psykiske arbejdsmiljø og de betingelser, som arbejdet foregår under. 
Dette kan egentligt virke paradoksalt, idet man måske kunne forvente, at de, 
der prioriterer arbejdet meget højt, også vil være tilfredse med deres arbejde 
i det hele taget, herunder arbejdsforholdene. Måske er forklaringen, at det er 
specielle forhold og omstændigheder i arbejdet, der i praksis indgyder stor 
loyalitets- og ansvarsfølelse over for arbejdet, mere end at det er en lystbe-
tonet prioritering. 
 
Opsamling 
Det generelle mønster for sammenhængen mellem indikatorerne for det 
grænseløse arbejde og tilfredshed med de her undersøgte arbejdsforhold vi-
ser, at en høj grad af fleksibilitet i arbejdets udførelse, og at betragte arbej-
det som meget vigtigt i sit liv, hænger sammen med større tilfredshed med 
arbejdsforholdene. Derimod hænger stor faglig fleksibilitet, mange foran-
dringer, og for nogle faktorer større loyalitets- og ansvarsfølelse over for 
arbejdet end helbredet sammen med mindre tilfredshed med arbejdsforhol-
dene. 
 
 
7.4 Belastninger 
I de tidligere kapitler så vi på en række sammenhænge mellem arbejdsmil-
jøforhold og helbred og trivsel. Undersøgelsen giver også et direkte svar på, 
hvilke arbejdsmiljøforhold nyhedsarbejderne selv oplever som belastende. I 
spørgeskemaet var opstillet nedenstående liste over arbejdsmiljøfaktorer, og 
nyhedsarbejderne blev bedt angive, i hvor høj grad de oplever, at de respek-
tive faktorer bidrager til, at arbejdet opleves som belastende.  
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Faktorerne, som opleves som belastende i høj eller meget høj grad (i mod-
sætning til delvist eller i ringe eller meget ringe grad) er følgende (rangord-
net): 

• Egne høje krav til præstation (39 %). 
• Driftsproblemer i forbindelse med teknologien, edb el.lign. (37 %). 
• Ledelsesforhold (37 %). 
• For mange opgaver på samme tid (35 %). 
• Tidspres i arbejdet (34 %). 
• Arbejde i storrum (33 %). 
• Manglende anerkendelse fra ledelsen (30 %). 
• Støj på arbejdspladsen (30 %). 
• Uoverensstemmelse mellem egne og virksomhedens mål (23 %). 
• Manglende indflydelse på beslutninger, der vedrører mit arbejde (21 %). 
• Høje krav til omstillingsparathed (20 %). 
• Utryghed i ansættelsen (19 %). 
• Lange arbejdsdage (19 %). 
• Utidssvarende teknologi (18 %). 
• Samarbejdet i din afdeling (11 %) 
• Manglende anerkendelse fra kolleger (9 %). 
 
Flest (39%) angiver egne ambitioner og høje krav til ydelsen som værende i 
meget høj grad eller i høj grad en belastningsfaktor. Herefter kommer hin-
dringer for ydelsen: driftsproblemer. Følgende citat giver et billede af, hvor-
dan ens egen faglige stolthed kan medføre, at man arbejder lidt ekstra, og 
hvordan man i arbejdet er helt afhængig af, at teknikken fungerer: 

En radiomedarbejder fortæller: ”Ledelsen stiller ikke højere krav 
til mig, end jeg gør til mig selv … den faglige stolthed … man vil 
egentlig selv gerne gøre det bedre, men ledelsen forventer det ikke. De 
forventer ikke nødvendigvis, at jeg ringer til den ekstra kilde … men 
det vil man godt.” .. ”… og de har sådan nogle tanker om, at teknik-
ken fungerer perfekt. Og det gør den altså bare ikke. Det er jo svært at 
skrive på en computer, som ikke fungerer. Det har de lidt svært ved at 
have forståelse for.” 

 
Ledelsesforhold og manglende anerkendelse fra ledelsen, stor og mangfol-
dig arbejdsmængde og tidspres samt arbejde i storrum er andre faktorer, der 
optræder som meget belastende for mere end 3 ud af 10 nyhedsarbejdere.  

Det kunne forventes, at forhold vedrørende forandringer på arbejdspladsen 
samt krav til faglig bredde og fleksibilitet, som beskrevet i tidligere kapitler, 
ville være særlige belastningsfaktorer. Mulige afledte effekter heraf fx krav 
om omstillingspartahed og utryghed i ansættelsen optræder i oplistningen 
ovenfor, men ”kun” omkring hver femte oplever disse faktorer som i høj 
grad belastende. En mulig tolkning af disse fund kunne være, at store dele 
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af nyhedsarbejderne har lært at leve med foranderligheden som et vilkår i 
mediebranchen. 
 
Belastninger i arbejdet og type arbejdsplads 
Resultaterne i fig. 7.5 viser, at de oplevede belastninger varierer betydeligt 
afhængigt af medietype. Variationen og de særlige forhold i hver af medie-
virksomhederne belyses på ny ved et ”+”, når den givne faktor opleves som 
mere belastende på den givne arbejdsplads sammenlignet med gennemsnit-
tet for alle arbejdspladserne (freelancere ekskluderet) og et ”-”, når den op-
leves som mindre belastende.  
 
Figur 7.5:. Belastninger i arbejdet og type arbejdsplads. Afvigelser fra gennem-
snittet: + angiver højere forekomst af belastning end gennemsnitet, - angiver min-
dre belastning end gennemsnittet (baseret på Gammatest) 

(Forekomst, gennemsnit i 
parentes) 

Landsdæk-
kende avis 

Regional 
avis Lokal avis 

Landsdæk-
kende tv 

Regionalt/ 
lokalt tv Radio Andet 

Egne høje krav til præstation 
(39 %)          
Driftsproblemer i forbindelse 
med teknologien, edb el.lign. 
(37 %)  +   - +   
Ledelsesforhold (37 %)      - +   
For mange opgaver på sam-
me tid (35 %)   +  - -   
Tidspres i arbejdet (34 %)          
Arbejde i storrum (33 %)    - + - +   
Manglende anerkendelse fra 
ledelsen (30 %)      -    
Støj på arbejdspladsen (30 %)    - + - +   
Uoverensstemmelse mellem 
egne og virksomhedens mål  
(23 %)      -    
Manglende indflydelse på 
beslutninger, der vedrører mit 
arbejde (21 %)    - +  +   
Høje krav til omstillingsparat-
hed (20 %) +     +   
Utryghed i ansættelsen 
(19 %)  - - + - + + 
Lange arbejdsdage (19 %)  +    -   
Utidssvarende teknologi 
(18 %)   +   -    
Samarbejdet i din afdeling  
(11 %)     -    
Manglende anerkendelse fra 
kolleger (9 %)   + -     

 
Det generelle billede er, at der ses flest positive afvigelser fra gennemsnittet 
ved lokale aviser samt regionalt/lokalt tv – der altså i mindre grad oplever 
belastninger på de givne områder – mens de fleste negative afvigelser ses 
ved radio og til dels landsdækkende tv og regionale aviser. Nyhedsarbej-
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derne ved landsdækkende aviser ligner på de fleste forhold den gennemsnit-
lige nyhedsarbejder, ligesom det gør sig gældende for dem, der arbejder ved 
”andet” end de navngivne typer arbejdspladser. 
 
 
7.5 Belastninger og det fleksible, grænseløse arbejde 
I fig. 7.6 sammenholdes fleksible arbejdsformer med de oplevede belast-
ninger i arbejdet. I figuren er kun medtaget de fem faktorer, som opleves 
hyppigst. På ny angives et ”+”, når den givne faktor opleves som mere be-
lastende og et ”-”, når den opleves som mindre belastende.  
 
Generelt opleves de fem arbejdsmiljøfaktorer mindst belastende blandt de 
nyhedsarbejdere, der har en høj grad af fleksibilitet i arbejdets udførelse. 
Dog er der en større andel blandt dem, der har en høj grad af fleksibilitet i 
arbejdets udførelse, som også oplever, at deres egne høje krav til præstation 
medvirker til, at arbejdet opleves som belastende. 
 
Figur 7.6: Sammenhænge mellem belastninger i arbejdet fra en række arbejdsmiljø-
faktorer og grænseløshed i arbejdet 

  

Fleksibilitet i 
arbejdets 
udførelse 

Fleksibilitet i 
faglighed 

Foran-
dringer 

Holdning og tilgang til 
arbejdet 

Følgende bidrager til at 
arbejde opleves belasten-
de: 

Høj fleksibili-
tet i arbej-

dets udførel-
se 

Stor faglig 
fleksibilitet, 

bredde 
Omfattende 
forandringer 

Arbejdet 
vigtigt 

Loyal over 
for arbejde 
> helbred 

Tidspres i arbejdet................ - + +  + 
For mange opgaver på 
samme tid ............................. - + +  + 

Ledelsesforhold .................... - + +   
Egne høje krav til præstati-
on .......................................... + + + + + 
Driftsproblemer ifbm. tekno-
logi, edb el. lign. ................... - + +  + 

Gammatest 
 
Fleksibilitet i arbejdet udførelse 
Af figur 7.6 fremgår det, at der ved høj fleksibilitet i arbejdets udførelse er 
oplevelse af tidspres i arbejdet, for mange opgaver på samme tid, ledelses-
forhold og driftsproblemer, som opleves mindre belastende sammenlignet 
med dem, der har en lav grad af fleksibilitet i arbejdet. Men samtidig er der 
en større andel af dem med høj fleksibilitet i arbejdets udførelse, der ople-
ver egne høje krav til præstation som belastende.  
 
Høj fleksibilitet i arbejdets udførelse som indikator for det grænseløse ar-
bejde udtrykker, i hvor høj grad nyhedsarbejderne er selvstyrende i deres 
arbejde, og i hvor høj grad de kan variere arbejdstid og -sted og arbejder 
udenfor aftalt arbejdstid. En mulig tolkning af resultatet i figur 7.6 kan væ-
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re, at denne form for fleksibilitet kan lette tidspres og organisering af ar-
bejdsopgaver i kraft af, at man selv har indflydelse på arbejdets organise-
ring. Den høje grad af indflydelse på arbejdets organisering synes dog at 
medføre en vis overtagelse af ansvar udtrykt ved egne høje krav til præsta-
tion, der opleves som en belastningsfaktor – et dilemma som også andre har 
beskrevet som karakteristisk for det grænseløse arbejde. 
 
Faglig fleksibilitet 
Stor faglig bredde/faglig fleksibilitet findes at have sammenhæng med 
samtlige 5 arbejdsmiljøfaktorer, således at faktorerne opleves som belasten-
de for en større andel af dem, der har stor faglig fleksibilitet end dem, der 
har en lille faglig fleksibilitet. Dette aspekt ved fleksible arbejdsformer sy-
nes altså have modsat og negativ effekt set i et arbejdsmiljøperspektiv. 
 
Forandringer 
Det samme gør sig gældende for sammenhængen mellem forandringer og 
arbejdsmiljø. Jo flere forandringer, der har været på arbejdspladsen, jo flere 
angiver alle faktorerne som bidragende til, at arbejdet opleves som belasten-
de.  
 
Holdning og tilgang til arbejdet 
Generelt synes der ikke at være en øget risiko forbundet med belastninger i 
arbejdet set i relation til de nyhedsarbejdere, der anser arbejdet for at være 
meget vigtigt i deres liv. Kun ses der en højere forekomst af belastning pga. 
ens egne høje krav til præstation blandt dem, der anser arbejdet for meget 
vigtigt.  
 
Blandt dem, der har angivet, at deres loyalitets- og ansvarsfølelse ligger på 
arbejdet snarere end ved helbredet, er der flere, der oplever belastninger 
pga. tidspres i arbejdet, for mange opgaver på samme tid, egne høje krav til 
præstation og driftsproblemer.  
 
For disse forhold er det dog vanskeligt at afgøre, om det er belastningerne 
og hermed oplevelsen af krav, der bevirker, at man føler større ansvar over 
for sit arbejde, eller om det er en større ansvarsfølelse, der virker belasten-
de. 
 
Opsamling 
Det fleksible, grænseløse arbejde betragtet ud fra selvvurderede belastnin-
ger i arbejdet findes at være en differentieret størrelse og indeholdende så-
vel positive som negative elementer varierende afhængigt af den specifikke 
fleksibilitetsform. Et gennemgående træk uanset type fleksibel arbejdsform 
er dog oplevelsen af egne høje krav til præstation som en potentiel belast-
ningsfaktor. Det afdækkende mønster er endvidere her som i de tidligere 
analyser, at stor faglig fleksibilitet – med bredde i genrer og kompetencer – 
samt forandringer hænger sammen med belastende arbejdsforhold.  
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7.6 Balance mellem arbejde og fritid 
På spørgsmålet om man oplever en god balance mellem ens arbejde og pri-
vatliv/familieliv, svarer 55 %, at det har de meget ofte eller ofte. Omkring 
hver tredje (34 %) synes, at det er tilfældet ’nogle gange’, og 11 % synes, at 
det kun er sjældent eller meget sjældent. 
 
De såkaldte ubekvemme arbejdstider er meget udbredt i nyhedsarbejdet. 
Kun omkring hver anden nyhedsarbejder har fast dagarbejde; øvrige har 
fast aftenarbejde eller skiftende arbejdstider. Tabel 7.1 viser, at de ube-
kvemme arbejdstider har negativ sammenhæng med privatlivet, hvor især 
nyhedsarbejdere med skiftende arbejdstider med natarbejde hyppigst ople-
ver en ubalance mellem deres arbejde og privatliv.  
 
Tabel 7.1: Arbejdstider og balance mellem arbejde og privatliv/familieliv. I procent 

 

Ofte eller meget 
ofte/altid 
balance 

Nogle gange 
balance 

Sjældent eller 
meget sjæl-
dent/aldrig 

balance 
Fast dagarbejde (n=1.116) ....... 59 % 32 % 9 % 
Fast aftenarbejde (n=82).......... 40 % 48 % 12 % 
Skiftende arbejdstider uden 
natarbejde (n=627) .................. 54 % 35 % 11 % 
Skiftende arbejdstider med 
natarbejde (n=266) .................. 45 % 34 % 21 % 
Andre arbejdstider (n=48) ........ 52 % 38 % 10 % 

Gamma-test: p > .000 
 
Det samme findes at gælde jo mere weekendarbejde, man har (tabel 7.2). 
 
Tabel 7.2: Weekendarbejde og balance mellem arbejde og privatliv/familieliv. I pro-
cent 

 
Ofte eller meget 

ofte/altid Nogle gange 

Sjældent eller 
meget sjæl-
dent/aldrig 

Ikke weekendarbejde 
(n=416) .................................... 67 % 28 % 6 % 
Weekendarbejde, men ikke 
hver måned (n=509) ................ 60 % 30 % 10 % 
Weekendarbejde en gang 
om måneden (n=475) .............. 50 % 40 % 10 % 
Weekendarbejde flere gange 
om måneden (n=745) .............. 47 % 35 % 17 % 

Gamma-test: p=.006 
 
En radiomedarbejder illustrerer den oplevede ubalance på følgende vis: 

”Et er, at man har en arbejdstid, men prøv at komme her kl. 6 i mor-
gen tidlig og se, hvor friske vi er. Eller prøv at møde op kl. 4 og gør 
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det i en hel uge i træk. Det er altså hårdt. Og fx næste uge der arbej-
der jeg 04 til 12. Og man kan absolut intet socialt foretage sig aftenen 
i forvejen. Og du kan knap nok foretage noget socialt i løbet af efter-
middagen, for da ligger du og sover, ikke? Og ugen efter der arbejder 
jeg 14 til 24. Der laver du heller ikke noget socialt om aftenen for da 
er du på arbejde, ikke? Og din døgnrytme den ene uge… og så kom-
mer der en weekend, hvor man slet ikke har nogen døgnrytme. Og så 
kommer ugen efter, hvor der er en anden døgnrytme. Det tror jeg sli-
der relativt meget. Det er jo også en grund til, at sådant et arbejde 
her, kan man ikke have mange år i træk. Det kan man ikke. Det er 
fuldstændig ødelæggende… Det er svært at kombinere med privatliv 
altid. Altså, du skal gøre dig umage.” 

 
Der ses ligeledes en markant sammenhæng mellem faktiske antal ugentlige 
arbejdstimer og oplevelsen af balance mellem arbejde og privatliv, således 
at jo længere arbejdsugen er, desto flere oplever ubalance i forholdet mel-
lem arbejde og privatliv (tabel 7.3). Hver fjerde af dem, der har arbejdsuger 
på 43 timer eller mere, oplever sjældent eller aldrig, at der er god balance 
mellem arbejde og privatliv. 
 
Tabel 7.3: Faktiske ugentlige arbejdstimer og balance mellem arbejde og privat-
liv/familieliv. I procent 

 
Ofte eller meget 

ofte/altid Nogle gange 

Sjældent eller 
meget sjæl-
dent/aldrig 

0-34 timer (n=303) .......... 75 % 21 % 5 % 
35-37 timer (n=615) ........ 62 % 31 % 7 % 
38-42 timer (n=670) ........ 53 % 38 % 10 % 
43+ timer (n=459) ........... 36 % 39 % 25 % 

Gamma-test p > .000. 
 
Undersøgelsen viser således i relation til arbejdstid, at det er de, der har: 
skiftende arbejdstider med natarbejde, weekendarbejde og lange arbejds-
uger - der sjældnere har en god balance mellem arbejde og privatliv. 
 
 
7.7 Balance mellem arbejde og fritid og det grænseløse 

arbejde 
Har graden af grænseløshed i arbejdet sammenhæng med, hvorvidt man 
oplever en god balance mellem arbejde og fritid? Det er temaet i det føl-
gende. 
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Figur 7.7: Sammenhænge mellem grænseløshed i arbejdet og god balance mellem 
arbejde og fritid 

  God balance 
mellem arbejde 

og fritid 
Fleksibilitet i arbejdets udførelse Høj fleksibilitet i arbejdets udfø-

relse 
 

+ 
Fleksibilitet i faglighed Stor faglig fleksibilitet, bredde  
Forandringer Høj forekomst af forandringer - 

Holdning og tilgang til arbejdet 
Arbejdet meget vigtigt i ens liv - 
Loyal over for arbejde > helbred - 

Forskelle baseret på Gammatest.  
 
Der angives et ”+”, når den givne faktor hænger sammen med højere grad 
af god balance mellem arbejde og fritid og et ”-”, når den hænger sammen 
med angiven mindre grad af balance.  
 
På ny falder fleksibilitet i arbejdets udførelse positivt ud. Modsat de øvrige 
arbejdsformer, hvor udfaldet er mere negativt. Det bemærkes, at det her og-
så gælder for de nyhedsarbejdere, der har arbejdet som et meget vigtigt ele-
ment i deres liv. 
 
Opsamling 
Generelt har de fleste en god balance mellem arbejde og fritid, men der er 
en forskel, således at dem, der har skiftende arbejdstider med natarbejde, 
weekendarbejde og lange arbejdsuger, sjældnere har en god balance mellem 
arbejde og privatliv. Det er især dem, der har en stor fleksibilitet i arbejdets 
udførelse, og som ikke er fastansatte, der har en god balance mellem arbej-
de og fritid. 
 
 
7.8 Opsamling på hele kapitlet 
På tværs af kapitlet ser vi nogle gennemgående mønstre for de elementer af 
det grænseløse arbejde, som vi her har set på. Det grænseløse arbejde er 
målt ikke et entydigt positivt eller negativt fænomen, men synes at indehol-
de elementer af begge. Vi finder generelt at: 

• Høj fleksibilitet i arbejdets udførelse hænger sammen med større til-
fredshed og mindre oplevelse af belastninger for en del arbejdsmiljøfak-
torer og en bedre balance mellem arbejde og fritid. 

• Høj faglig fleksibilitet og forandringer hænger til dels negativt sammen 
med en række helbredsindikatorer samt større utilfredshed med en række 
arbejdsmiljøforhold og større oplevelse af belastninger fra en række ar-
bejdsmiljøforhold. 

• Anser man arbejdet som en meget vigtig del af ens liv ses der primært en 
sammenhæng til større tilfredshed med en række arbejdsmiljøfaktorer, 
men ringere balance mellem arbejde og fritid. 
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• Angiver man større loyalitet og ansvarsfølelse over for sit arbejde end sit 
helbred ses der en negativ sammenhæng til en række helbredsindikatorer 
og til dels med angivelse af, at en række arbejdsmiljøfaktorer opleves 
som belastende. 
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8 Stress i nyhedsarbejdet 

8.1 Om stress 
I den internationale stresslitteratur er der ikke enighed om definition af 
stress. Tre hovedtyper af stressdefinitioner optræder: 1) Stress defineres 
som en tilstand i individet, 2) som forhold i omgivelserne og 3) som relati-
onen mellem forhold i omgivelserne og individet.  
 
I denne sammenhæng anvendes stress i den første betydning, altså som in-
dividtilstand (herom nedenfor). Stress er en naturlig reaktion på oplevede 
påvirkninger (stressorer) i omgivelserne, fx hvis man er bagud med opga-
ven og har svært med at færdiggøre til deadline. I en sådan situation vil akut 
stress være forventelig. Akut stress kan opleves belastende, men er sjældent 
direkte skadelig. Stress er derimod usundt, hvis man i en længere periode 
vedvarende er udsat for påvirkninger, som man ikke føler, at man har res-
sourcer til at kunne klare. Risikoen for kronisk stress hænger i høj grad 
sammen med oplevelsen af ikke at kunne handle.  
 
Stress er ikke en sygdom i sig selv, men kronisk stress øger risikoen for en 
række psykiske og fysiske sygdomme. Stress har en negativ indvirkning på 
livskvalitet og velbefindende, og en lang række internationale studier har 
vist, at stress påvirker risikoen for store folkesygdomme som hjerte-kar-
sygdomme og depression. Det er estimeret40, at psykisk arbejdsbelastning er 
årsag til tab i danskernes middellevetid på 6-7 måneder, en million sygefra-
værsdage årligt og økonomisk et meget stort merforbrug i social- og sund-
hedsvæsnet. 
 
Medierne er fulde af historier om stress. Det kan indimellem lyde som om, 
at stress er voldsomt stigende, og at den samlede danske befolkning er ved 
at gå ned med stress. Stress er udbredt. Det var den allerede for 30-40 år si-
den, men der er ikke forskningsmæssigt belæg for mediernes alarmerende 
udmeldinger. I den første nationale arbejdsmiljøundersøgelse i Danmark 
(1974) viste kortlægningen af helbredssymptomer, at forekomst af stress 
blandt lønmodtagerne kun blev overgået af øvre rygmuskelsmerter. Under-
søgelsen viste desuden, at 9 % af lønmodtagerne fandtes placeret i øverste 
halvdel af det i undersøgelsen opstillede stressindex41.  
 

                                              
40 Juel K, Sørensen og Brønnum-Hansen, H: Risikofaktorer og folkesundhed i 
Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, København, 2006. Nielsen, N. R. og 
Kristensen, T.S.: Stress i Danmark – Hvad ved vi? Rapport udarbejdet for Sund-
hedsstyrelsen af SIF og NFA. 
41 Arbejdsmiljøgruppen af 1972: Arbejdsmiljøundersøgelsen. København 1974. 
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Stress kan både udløses af forhold i privatlivet og i arbejdslivet. Nyere un-
dersøgelser42 viser, at generelt oplever omkring hver tiende erhvervsaktiv 
dansker sig stresset i en sådan grad, at ”der bør gøres noget”. Forekomsten 
af stress synes endvidere at være svagt stigende. Det konstateres ud fra sur-
vey undersøgelser43 og andre indikatorer, som peger i samme retning, en 
stigning i andel af førtidspensionister pga. psykiske lidelser, psykisk betin-
get sygefravær fra arbejdet, og stigende hyppighed af depression i befolk-
ningen44. 
 
For virksomheden kan stress medføre store omkostninger. Det kan være i 
form af øget sygefravær, lavere produktivitet, svækket kvalitet, flere fejl i 
arbejdet, nedsat kreativitet samt øgede udgifter i forbindelse med større per-
sonaleomsætning. Stress på arbejdspladsen kan også føre til samarbejdspro-
blemer og konflikter på arbejdspladsen. Og da stressede personer ofte hånd-
terer konflikter uhensigtsmæssigt, kan resultatet blive, at konflikterne bliver 
optrappet og udvidet til fx at omfatte hele faggrupper eller afdelinger.  
 
Der kan derfor være gode grunde til, at arbejdspladsen sætter stressbekæm-
pelse på dagsordenen. Gevinster kan være bedre økonomi, bedre service, 
medarbejdertrivsel og en mere attraktiv arbejdsplads.  

8.1.1 Stress i nyhedsarbejdet 
I spørgeskemaet blev stress defineret45 sådan her: 

                                              
42 Statens Institut for Folkesundhed, SIF’s undersøgelse af danskernes sundhed og syge-
lighed 2000 og 2005. Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA’s undersøgelse af psykisk 
arbejdsmiljø fra 2005. Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemmer af 
FTF, CASA, 2002 og CASA, 2006.  
43 Se fx SIF’s undersøgelse af danskernes sundhed og sygelighed, der er gennemført i 
1987, 1994, 2000 og 2005.  
44 Christiansen J.M. og H. Hansen: Job og branchemæssige stressfaktorer. Dokumentati-
on. CASA 2008 (rapporten kan hentes på www.personaleweb.dk/stress). 
45 Stress-spørgsmålet har tidligere været anvendt i en række danske studier, bl.a. FTF-un-
dersøgelsen, CASA 2001 og 2006. Spørgsmålet er oprindeligt udviklet i Finland og af-
prøvet i flere finske studier. Elo, A.-L. et al (2003) *) demonstrerer, at spørgsmålet er et 
validt måleredskab til at kunne drage konklusioner på gruppeniveau om mentalt velbefin-
dende. I spørgeskemaundersøgelsen af FTFs medlemmers psykiske arbejdsmiljø (2002) 
**) blev stress-sprøgsmålet ligeledes valideret, og der fandtes her en markant og klar 
sammenhæng mellem stress-spørgsmålet og somatiske, emotionelle og kognitive sympto-
mer, der er typiske i forbindelse med stress45. Analysen i FTF-undersøgelsen viste, at der 
opnås stort set samme viden på det generelle plan ved at spørge direkte, om personen fø-
ler sig stresset, som ved at udlede det indirekte gennem 17 typiske symptomspørgsmål 
om stress. 
*) se: Elo, A-L., Leppänen, A. & Jahkola, A. (2003): Validity of a single-item measure of 
stress symptoms. Scand J Work Environ Health. 2003, vol. 29, no. 6: 444-451. 
**) Christiansen J.M.: FTFernes arbejde er udfordrende – men det slider på sjælen. CA-
SA og AMI. 2. udgave, okt. 2002. Se kapitel 10.2. 
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”Med stress menes en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, 
nervøs eller urolig eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker på 
problemer hele tiden.” 

 
Og respondenterne fik stillet spørgsmålet:  

”Føler du denne form for stress for tiden?” 
 
Svaret på spørgsmålet om stress giver en pejling af stressniveauet blandt 
nyhedsarbejderne. Spørgsmålet kan også anvendes til at få et første overblik 
over, hvem der bør kigges nærmere på og gøres noget for. 
 
Det er ligesom et trafiklys: 
 

 
 
Rød: Stop op. 
Gul:  Fortsæt eventuelt, men overvej lige situationen. 
Grøn:  Fortsæt bare. 
 
Når vi bruger trafiklyset på nyhedsarbejderne og sammenligner med under-
søgelse af medlemmer af FTF (se note 2 til tabel 8.1), hvor samme spørgs-
mål blev anvendt, viser det følgende: 
 
Tabel 8.1: Forekomst af stress blandt nyhedsarbejderne 

 Andel med 
stress. Nyheds-

arbejdere 1. 

Andel med 
stress. FTF, 2006 

2.  Indsats 

Virkelig meget stresset 3,2 % 2,7 % 
Rødt felt 

Behov for indsats 
her-og-nu 

Ret meget stresset 11,1 % 8,8 % Stop op 

Noget stresset  19,1 % 19,9 % Gult felt Overvej lige  
situationen 

Kun lidt eller slet ikke 
stresset 66,6 % 68,6 % Grønt felt Fortsæt bare 

 
100 

N=1.940 
100 

N=1.528 
  

1. Omkring hver 10. har ikke besvaret spørgsmålet om stress. Karakteristika ved missinggruppen 
kan belyses ud fra andre af undersøgelsens spørgsmål. Stort set alle i missinggruppen har be-
svaret spørgsmålene om psykisk velbefindende. Sammenholdes deres besvarelser her med 
stress-spørgsmålet viser det sig, at det langt overvejende er de respondenter, der angiver at 
have et godt eller meget godt psykisk velbefindende, der har undladt svar ved stress-spørgs-
målet. Vi formoder, at de dermed heller ikke har stress i væsentligt omfang. Korrigeret tyder det 
således på, at andel med stress i ”rødt felt” er cirka én procent lavere end angivet i tabellen. 
Forskellen synes altså ikke at være betydelig, og vi tillader os derfor at anvende de foreliggende 
tal i de følgende analyser.  
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2. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, omfattende en tilfældig stikprøve på 2.425 personer (svar-
procent 68), tilfældigt udtrukket fra cirka 300.000 medlemmer fordelt på 28 faglige organisatio-
ner under FTF, hvoraf Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening, BUPL og Finansforbun-
det er langt de største. Se: Christiansen, J.M..og El-Salanti, N.: Midt i en omstillingstid. FTFer-
nes psykiske arbejdsmiljø. CASA, nov. 2006. 

_____________________________________________________________ 
 
Stress i den ’røde zone’ blandt nyhedsarbejdere er placeret lidt over gen-
nemsnittet for medlemmer af FTF, nemlig omkring 13-14 % blandt nyheds-
arbejderne og 11-12 % i FTF-gruppen. I SIF’s tidligere omtalte undersøgel-
ser var det stillede spørgsmål om stress ikke identisk med det her anvendte. 
Der blev spurgt, om man oplevede sig stresset i dagligdagen, hvortil der 
kunne svares ”ofte”, ”af og til” eller ”nej, næsten aldrig”. Undersøgelsen fra 
2005 viste, at ca. 9 % af den voksne befolkning oplevede sig ofte stressede i 
dagligdagen.  

8.1.2 Stress og velbefindende 
Hvad karakteriserer de stressede nyhedsarbejderes velbefindende? Resulta-
terne viser, som forventet, en meget stærk sammenhæng mellem stress og 
psykisk velbefindende (se figur 8.1). I gruppen, der oplever sig ret meget 
eller virkelig meget stresset (gruppen i ”rød zone”) findes sammenlignet 
med de ikke-stressede (gruppen i ”grøn zone”) en markant større andel, som 
inden for de sidste fire uger hele tiden eller det meste af tiden har oplevet at 
være nervøs og/eller være trist til mode. Disse problemer optræder så at sige 
ikke blandt dem, der ikke oplever stress. Og oplevelsen af at have følt sig 
glad og tilfreds og/eller rolig og afslappet rapporteres kun af en meget be-
skeden andel af de stressede i rød zone, hvorimod det udtrykkes af omkring 
halvdelen af de ikke-stressede. 
 
Figur 8.1 

0

20

40

60

Nervøs

Trist til mode

Rolig og afslappet

Glad og tilfreds

Ikke-stresset
Noget stresset

Meget stresset

Stress og velbefindende. Andel, som indenfor de 
sidste 4 uger hele tiden eller det meste af tiden har 

været …...

P
rocent

 



79 

Resultaterne viser endvidere, at de stressede i langt større omfang end de 
ikke-stressede har dårlig søvnkvalitet samt har oplevet manglende interesse 
for de ting, som de foretager sig i dagligdagen. Ved spørgsmålene angiver 
nyhedsarbejderne i høj-stress-gruppen (i rød zone) således, at de inden for 
de sidste 4 uger hele tiden eller meget af tiden: 

• har sovet dårligt og uroligt (54 % i høj-stress-gruppen og 3 % blandt ik-
ke-stressede) 

• har manglet interesse for de ting, som de foretager sig i dagligdagen (31 
% i høj-stress-gruppen og 3 % blandt de ikke-stressede). 

 
Resultaterne afdækker desuden en klar sammenhæng mellem oplevet stress 
og sygefravær. Selvrapporteret sygefravær fra arbejdet er således klart sti-
gende i jo højere grad nyhedsarbejderen oplever stress. Blandt de, der ople-
ver at være virkelig meget stressede, findes sygefraværet at være over seks 
gange højere sammenlignet med de nyhedsarbejdere, der slet ikke oplever at 
været stressede (se tabel 8.2). 
 
Tabel 8.2: Sygefravær og stress 

141. Med stress menes en situation, hvor man 
føler sig anspændt, rastløs, nervøs eller urolig 
eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker 
på problemer hele tiden. Føler du denne form for 
stress for tiden? 

149. Hvor mange arbejdsdage har du været 
sygemeldt inden for de sidste 12 måneder? 

 
 Gennemsnit, dage N 
Slet ikke .................................................................. 3,96 482 
Kun lidt ................................................................... 5,15 754 
Noget ...................................................................... 10,13 353 
Ret meget ............................................................... 13,64 209 
Virkelig meget ........................................................ 24,43 61 
Gennemsnit for alle ............................................. 7,37 1.859 

 
Resultaterne peger således samstemmende på en markant og klar sammen-
hæng mellem stress og livskvalitet, hvor de høj-stressede sammenlignet 
med de ikke-stressede skiller sig betydeligt negativt ud med dårligt psykisk 
velbefindende, forringet søvnkvalitet og forøget sygefravær.  

8.1.3 Stress og køn, alder og civilstatus 
Andelen af mandlige nyhedsarbejdere uden stress er lidt større end blandt 
kvinderne (henholdsvis 69 % og 64 %), men blandt de høj-stressede ses 
ingen kønsforskelle. Omkring 14 % af såvel de kvindelige som mandlige 
nyhedsarbejdere findes at være i stressens røde zone. Resultatet afviger lidt 
fra den nationale undersøgelse omfattende den danske befolkning i alderen 
16-80+ år ), der er udspurgt om deres sundhed og sygelighed. Statens Insti-
tut for Folkesundhed har gennemført undersøgelsen i flere omgange: 1987, 
1994, 2000 og senest i 2005. Undersøgelsen går under navnet SuSy (sund-
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hed og sygelighed), og i 200546 blev de knap 15.000 respondenter spurgt, 
om de oplever sig stressede i dagligdagen, hvortil de kunne svare: ”Ofte”, 
”Af og til” eller ”Nej, næsten aldrig”. Spørgsmålet er som tidligere nævnt 
ikke identisk med det anvendte i nærværende undersøgelse (jf. ovenfor), og 
kan dermed ikke sammenlignes direkte. Men resultatet i den nationale un-
dersøgelse (2005) viste, at flere kvinder end mænd oplevede sig ofte stres-
sede i dagligdagen (henholdsvis knap 10 % af kvinderne mod knap 8 % af 
mændene). 
 
Aldersmæssigt findes visse forskelle i forekomst af stress. Stress er således 
mindst udbredt blandt de yngste nyhedsarbejdere under 30 år, hvor 80 % er 
uden stress (se tabel 8.3). Højeste forekomst af stress findes i de ældre al-
dersgrupper. Resultaterne viser endvidere, at forekomsten af ikke-stressede 
er højere blandt mænd end blandt kvinder i alle aldersgrupper.  
 
Tabel 8.3: Ikke-stressede nyhedsarbejder, fordelt på køn og alder. Andel i procent 

Ikke-stressede - 29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 + år 
Kvinder ............... 75 65 63 60 52 
Mænd ................. 84 73 69 63 67 

Total ....................
80 

n=137 
70 

N=564 
66 

n=603 
62 

n=495 
64 

n=135 

chi-2 med p værdi på 0.014 
  
Den nationale undersøgelse SuSy (2005) tegner ikke et helt tilsvarende bil-
lede af stress blandt danskerne. Laveste andel med stress i den nationale 
undersøgelse fandtes – ligesom hos nyhedsarbejderne – blandt de yngste. 
7,8 % af danskerne under 25 år oplevede sig således ofte stressede i daglig-
dagen i 2005. Forekomsten af stress blandt danskerne topper i aldersgrup-
pen 25 til 44 år (12,6 % ofte stressede), og falder så i aldersgruppen 44-66 
år, hvor 9,5 % af danskerne i 2005 ofte oplevede stress. Nyhedsarbejderne 
adskiller sig markant fra ’danskerne’, idet forekomst af stress hos nyhedsar-
bejderne topper i aldersgruppen 50-59 år.  
 
I den offentlige mening er der en udbredt opfattelse af, at stress er meget 
udbredt i familier med mindre børn. For nyhedsarbejderne viser resultater-
ne, at stress er udbredt i børnefamilier, men i lige så høj grad blandt nyheds-
arbejdere, der ikke har hjemmeboende børn. Der findes endda som svag 
tendens lidt højere forekomst af stress i gruppen af nyhedsarbejdere uden 
hjemmeboende børn. Blandt de, der har hjemmeboende børn, angiver 14 %, 
at de føler sig ret meget eller virkelig meget stressede. Tilsvarende andel er 
15 % blandt de, der ikke har hjemmeboende børn. Resultaterne viser desu-
den, at blandt de nyhedsarbejdere, der har 1-2 børn under 6 år, oplever 12 % 
sig meget stressede; blandt de, der ikke har børn under 6 år er andelen lidt 

                                              
46 Ekholm et. al: Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 – og udviklingen siden 
1987. SIF, 2006 
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højere, nemlig 14 %. Resultatet bekræfter således ikke den udbredte opfat-
telse, at børnefamilierne er særligt stressramte, men snarere at det er et fæl-
les anliggende for alle. 
 
I relation til civilstatus viser resultaterne kun mindre forskelle i forekomst 
af stress. Blandt de, der er enlige (fraskilte eller enker/enkemænd), findes 
16 % med stress i den røde zone. Blandt de, der er enlige/ugifte, er andelen 
15 %, og laveste forekomst findes hos de gifte eller samboende, hvor 14 % 
oplever sig ret meget eller virkelig meget stressede.  

8.1.4 Stress på landsplan 
Statens Institut for Folkesundhed, SIF, har som tidligere nævnt undersøgt 
danskernes sundhed og sygelighed i fire tidsforskudte undersøgelser (1987, 
1994, 2000 og 2005)47. Alle fire undersøgelser viste, at gennemsnitligt fo-
rekom oplevelsen at være ofte stresset hyppigere i Københavns og Frede-
riksberg Kommuner og i Københavns og Roskilde Amter end i Sønderjyl-
lands og Nordjyllands Amter, hvilket antyder en sammenhæng mellem grad 
af urbanisering og forekomst af stress.  
 
Undersøgelsen af nyhedsarbejderne viser ikke helt samme landsprofil i for-
hold til stress. Nyhedsarbejderne skulle angive, hvor i landet deres arbejds-
plads er beliggende. Sjællændere uden for hovedstadsområdet er placeret ”i 
bunden”, når det drejer sig om nyhedsarbejdere, men er i den øvre ende, når 
det handler om stress i den danske befolkning. SIF’s undersøgelse viste ge-
nerelt, at forekomst af stress aftager jo længere væk bopælen er fra hoved-
stadsområdet. For nyhedsarbejdere i det nordjyske genfindes dette billede 
ikke. I SIF’s undersøgelse fandtes nordjyderne at have laveste forekomst af 
stress, men blandt nyhedsarbejderne topper de48. Som det fremgår af tabel 
8.4 er der for nyhedsarbejderne ligesom i SIF’s undersøgelse en vis sam-
menhæng mellem urbanisering og stress, men beskæftigelsen i selve virk-
somheden i de forskellige landsdele findes at øve indflydelse på stressfore-
komst, hvor forholdet træder tydeligst frem i det nordjyske.  
 

                                              
47 Kilde: Kjøller og Rasmussen (red): Sundhed og Sygelighed i Danmark 2000. 
SIF, 2002. Ekholm et al.: Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 – og udviklin-
gen siden 1987. SIF, 2006. 
48 Omkring halvdelen af de nordjyske nyhedsarbejdere har arbejdsplads i Stor-
Ålborg, hvilket muligvis kan bidrage til forklaring. Men i forhold til befolknings-
antal i Nordjyllands Amt (som SIF’s undersøgelse refererer til) udgjorde Stor-
Ålborg befolkningsmæssigt omkring halvdelen af alle nordjyder, så når befolk-
ningsspredning anvendes som målestok, er de ålborgensiske nyhedsarbejdere ikke 
overrepræsenteret i landsdelen som helhed.  
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Tabel 8.4: Forekomst af stress blandt nyhedsarbejdere, fordelt efter hvor deres ar-
bejdsplads er placeret i Danmark 
Stress målt på en skala 1-5 (1: slet ikke stresset - 5: virkelig meget stresset) 

Arbejdspladsens placering 

Stress 
Gennemsnit på  

skala (1-5)  
jo lavere desto bedre Antal personer 

Sydjylland ............................................... 2,09 138 
Nordsjælland .......................................... 2,10 40 
Vestsjælland, Lolland-Falster og Møn .... 2,12 130 
Østjylland ............................................... 2,17 264 
Vestjylland .............................................. 2,18 118 
Gennemsnit, total ................................... 2,22 1.676 
Fyn og øerne .......................................... 2,23 212 
Bornholm ................................................ 2,25 20 
København, Frederiksberg og omegn .... 2,29 668 
Nordjylland ............................................. 2,40 86 

Forskel top og bund (Student t-test p .05) 

8.1.5 Stress og arbejdspladsens størrelse, funktion og struktur 
Stress optræder i varierende omfang i relation til arbejdspladsens størrelse. 
De nyhedsarbejdere, der oplever sig noget, ret meget eller virkelig meget 
stressede findes oftest i de mindre virksomheder (se fig. 8.2). Især virksom-
heder med 10-19 ansatte adskiller sig negativt, hvor 24 % angiver at være 
ret meget eller virkelig meget stressede. I og med procentgrundlaget i denne 
gruppe er mere beskedent (63 respondenter), kan resultatet være behæftet 
med større usikkerhed. Nyhedsarbejdere i de større og store virksomheder 
med 100 eller flere ansatte er også placeret stressmæssigt over det totale 
gennemsnit, og 15-16 % findes i de større og store virksomheder at være i 
høj-stress-gruppen.  
 
I de små virksomheder skiller freelancere/nyhedsarbejdere, der arbejder ale-
ne, sig positivt ud. Her konstateres den laveste forekomst af stress (”kun” 
11 % i høj-stress-gruppen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

Figur 8.2 
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Type arbejdsplads 
Stressforekomsten varierer ligeledes afhængigt af type arbejdsplads. Over 
gennemsnittet i høj-stress-gruppen (de 14 % af nyhedsarbejderne, der ople-
ver sig ret meget eller virkelig meget stressede) optræder (andel med høj-
stress angivet i parentes):  

• Nyhedsarbejdere på radiostationer (17 %) 
• ”Andet” (der dækker over forskellige typer virksomheder: Internetbase-

ret virksomhed, magasin/ugeblad, fagblad/foreningsblad, m.fl.), hvor og-
så 17 % er i høj-stress-gruppen. 

 
Omkring gennemsnittet (13-14 %) findes:  

• Landsdækkende aviser. 
• Regionalaviser. 
• Lokal avis. 
• Landsdækkende tv-kanal.  
• Lokalt tv. 
 
Under gennemsnittet findes:  

• Nyhedsarbejdere med eget firma/freelancere, der sidder alene (12 %). 
• Nyhedsarbejdere i eget firma/freelancere i netværk/arbejdsfællesskab (10 

%).  

8.1.6 Arbejdspladsens organisation 
Resultaterne viser også en sammenhæng mellem forekomst af stres og ar-
bejdspladsens struktur, dens organisatoriske opbygning. Stress er således 
betydeligt mere udbredt i den hierarkiske struktur end på arbejdspladser 
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med flad struktur. På arbejdspladser med overvejende hierarkisk struktur 
angiver 19 % af nyhedsarbejderne, at de oplever sig ret meget eller virkelig 
meget stressede; tilsvarende andel er kun 10 % på arbejdspladser med over-
vejende flad struktur. Blandt de nyhedsarbejdere, der er på en arbejdsplads 
karakteriseret ved en kombination af hierarkisk og flad struktur, er andelen 
med stress 14 %. Og endelig viser resultaterne, at stressforekomsten er på 
12 % blandt nyhedsarbejdere, hvor ingen af ovenstående forhold er tilfældet 
(herunder fx freelancerne). 
 
Figur 8.3 
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8.1.7 Stilling og uddannelse 
På arbejdspladsen er der også en vis variation i forekomst af stress set i re-
lation til stilling. Stillingsgrupper, der er placeret over gennemsnittet for 
høj-stress-forekomst er således: Kommunikationsmedarbejdere (17 %), 
journalist/reporter/web-journalist (16 %) og mellemleder uden personalean-
svar (15 %). Fotografer er placeret omkring gennemsnittet for alle (14 %), 
og redaktionssekretærer og freelancere er stressmæssigt under gennemsnit-
tet (henholdsvis 10 % og 11 % med ret meget eller virkelig meget stress). 
 
Forekomsten af stress findes også at have sammenhæng med nyhedsarbej-
derens afsluttede uddannelse. Højeste forekomst af stress optræder blandt 
de med mesterlære, hvor 18 % oplever sig ret meget eller virkelig meget 
stressede. Blandt de, der har en mellemlang uddannelse (i alt 59 % af samt-
lige nyhedsarbejderne), er tilsvarende andel med stress 13 %. 

8.1.8 Foreløbig sammenfatning 
• Knap hver ottende nyhedsarbejdere oplever ret meget eller virkelig me-

get stress. Niveauet i (medie)sektoren findes at være højere sammenlig-
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net med faggrupper (medlemsgrupper under FTF, som har besvaret det 
samme spørgsmål), hvis job er karakteriseret ved arbejde med menne-
sker. 

• Der findes en stærk sammenhæng mellem stress og livskvalitet, hvor 
nyhedsarbejdere i høj-stress-gruppen afviger negativt i form af dårligt 
psykisk velbefindende, forringet søvnkvalitet og forøget sygefravær. 

• Kvindelige og mandlige nyhedsarbejdere adskiller sig ikke væsentligt fra 
hinanden i forhold til at opleve sig stressede. De adskiller sig her fra den 
danske befolkning som helhed, hvor kvinder hyppigere end mænd findes 
at opleve stress.  

• Stress er mest udbredt blandt nyhedsarbejdere over 40 år, og forekom-
sten af stress topper i aldersgruppen 50-59 år. De adskiller sig også her 
fra danskerne som helhed, hvor stress findes hyppigst blandt de, der er 
25 til 44 år.  

• Stress blandt nyhedsarbejdere er ikke kun et anliggende for børnefamili-
erne, men findes at være et fælles anliggende uanset om man har hjem-
meboende børn eller ej.  

• Nationale undersøgelser viser, at forekomsten af stress varierer en del 
landsdelene imellem, hvor højeste forekomst findes i hovedstadsområdet 
og sjældnere i det sønderjyske og nordjyske. Blandt nyhedsarbejderne er 
mønstret ikke tilsvarende. Her topper stressforekomsten i det nordjyske 
og er lavest i Nordsjælland og i Sydjylland. Nyhedsarbejdere med ar-
bejdspladser på Fyn er placeret omkring gennemsnittet for alle.  

• Stress blandt nyhedsarbejderne findes mest udbredt på virksomheder 
med 10-19 ansatte, hvor 24 % findes høj-stressede. På arbejdspladser 
med 20-99 ansatte er tilsvarende andel 9-10 %. På større og store ar-
bejdspladser med 100 + ansatte er andelen med stress omkring 15-16 %. 
Enmandsfirmaer, fx freelancere, adskiller sig positivt ved at have den la-
veste forekomst af stress. 

• Stressforekomsten varierer med arbejdspladsens organisatoriske struktur, 
hvor stress konstateres markant hyppigere på arbejdspladser med hierar-
kisk struktur sammenlignet med arbejdspladser med en flad struktur.  

• Stillingsmæssigt findes også en betydelig variation i forekomst af stress. 
Kommunikationsmedarbejdere og journalist/reporter/web-journalister 
topper, og stress findes mere sjældent blandt redaktionssekretærer og 
freelancere. 
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9 Arbejde og stress 

I kapitel 5 gives der et overblik over tilstanden i nyhedsarbejdernes psyki-
ske arbejdsmiljø, hvor undersøgelsens data relateres til forskellige centrale 
arbejdspsykologiske og arbejdssociologiske teorier og modeller, der blev 
gennemgået i introduktionen – Viden om psykisk arbejdsmiljø, kapitel 2. 
 
 
9.1 Krav og indflydelse i arbejdet 
I dette afsnit vil vi opholde os ved den såkaldte krav-kontrol-model (Kara-
sek og Theorell, 1990, der, som omtalt i introduktionskapitlet, er baseret på 
antagelse af sammenhæng mellem jobkrav og kontrol/indflydelse, og mo-
dellen udsiger, at stress øges ved høje jobkrav og lav kontrol/indflydelse i 
eget arbejde i kombination. Modellen er testet ud fra nyhedsarbejdernes 
svar, og resultaterne underbygger modellens antagelse. Fig. 9.1 viser (jf 
stressdiagonalen i figuren), at andelen, der oplever sig noget, ret meget eller 
virkelig meget stresset er markant stigende – fra 14 % med stress i feltet 
små jobkrav-stor kontrol49 50 til 85 % med stress blandt de 96 nyhedsarbej-
dere, der har store jobkrav og lille indflydelse i arbejdet. Omregnet viser 
det, at risiko for stress er seks gange højere i feltet store jobkrav-lille kon-
trol sammenlignet med feltet små jobkrav-stor kontrol. 
 

                                              
49 ”Jobkrav” belyses her ud fra skalaen ‘kvantitative krav’, der indbefatter spørgs-
mål som: om man skal arbejde i meget højt tempo, om man er nødt til at arbejde 
over, om arbejdsmængden hober sig op, og om man har for meget at lave på sit 
arbejde. 
50 ”Kontrol/indflydelse” belyses ud fra skalaen ’beslutningskontrol’: om man selv 
kan bestemme, hvordan man vil gøre sit arbejde, hvis der er flere måder at gøre 
det på, om man kan påvirke arbejdsmængden, om man har indflydelse på tilrette-
læggelsen af arbejdstid/skema, og om man kan påvirke beslutninger, der er vigtige 
for ens arbejde. 
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Figur 9.1: Test af krav-kontrol modellen baseret på nyhedsarbejdernes oplevelse af 
stress 
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I krav-kontrol modellen forventes desuden, at der også ville være en sam-
menhæng mellem graden af jobkrav, hvor forekomst af stress forventes sti-
gende desto større krav. Antagelsen underbygges også ud fra resultaterne 
(se fig. 9.1). Endvidere er modellens antagelse, at stress forekommer oftere, 
jo mindre indflydelse den ansatte har. Denne antagelse bekræftes kun del-
vist. Forekomst af stress i feltet små jobkrav og lille kontrol er således ikke 
størst, som forventet. En mulig forklaring kan være, at gruppen af nyheds-
arbejdere i dette ’felt’ er beskeden (kun 28 personer), og resultatet kan der-
med være behæftet med betydelig usikkerhed.  
 
Karasek og Theorell udbyggede som nævnt i introduktionsafsnittet krav-
kontrol modellen med inddragelse af social støtte i arbejdet. Antagelsen er, 
at god social støtte kan have en positiv effekt ift. stress, og modsat, hvis det 
opleves fraværende, øges risikoen for stress. Resultaterne underbygger lige-
ledes denne antagelse (se fig. 9.2). Blandt nyhedsarbejdere med lille indfly-
delse (lille beslutningskontrol) i arbejdet er andelen med stress betragteligt 
stigende, jo mindre man oplever, at man kan få hjælp og støtte i sit arbejde 
fra sine kolleger, når man har brug for det. Tilsvarende tendens ses blandt 
de nyhedsarbejdere, der findes at have stor indflydelse i arbejdet, men stig-
ningstakten i forekomst af stress er klart lavere end gældende for nyhedsar-
bejdere med lille indflydelse i arbejdet. Resultatet tyder således på, at god 
social støtte i arbejdet har positiv effekt, og findes at være en buffer og 
mindske risikoen for stress. Modsat, såfremt støtten er fraværende øges 
stressrisikoen, og det gælder især, når indflydelsen på eget arbejde er lav.  
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Figur 9.2 
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9.1.1 For meget af det gode? 
Resultatet kan tolkes som, at god indflydelse kan være en moderator mel-
lem krav i arbejdet og oplevet belastning i form af stress. Tilsvarende obser-
vation nåede PE Spector i 1986 frem til51. Ud fra review af 88 forsknings-
rapporter konkluderende han, at god egenkontrol og indflydelse i arbejdet 
har videnskabelig sikker sammenhæng med:  

• Færre fysiske helbredsproblemer. 
• Psykisk velbefindende. 
• Trivsel i arbejdet. 
• Færre der overvejer at skifte job. 
• Mindre personalegennemtræk. 
• Motivation. 
• Engagement. 
• Højere arbejdspræstation. 
 
Nyere empiriske undersøgelser er kommet til lignende konklusion, fx tidli-
gere i kapitel 2 omtalte undersøgelser af tjenestemænd, de såkaldte White 
Hall studier i England. De meget omfattende og internationalt anerkendte 
studier pegede som sagt på, at forbedret indflydelsesniveau giver en vis ’be-
skyttelse’ mod negative helbredseffekter. En nyere review af ti forskellige 
anerkendte forskningsprojekter viser samstemmende, at fleksibilitet i ar-
                                              
51 Spector P.E. (1986): Perceived control by employees: A meta-analysis of stu-
dies concerning autonomy and participation at work. Human Relations, 39 (11), 
1005-1016. 
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bejdstidstilrettelæggelse (dvs. at man selv har indflydelse på, hvornår og 
hvor meget man arbejder) har positiv effekt på helbred og velvære52.  
  
De internationale studier af indflydelse i arbejdet har været centrale kilder 
for de skandinaviske landsorganisationer, LO’s formulering i 1990’erne af 
visionsprogrammet ”Det udviklende arbejde”53. Medarbejdernes indflydelse 
og medbestemmelse har været centrale dimensioner i programmet. Pro-
grammerne synes at have bidraget med positiv effekt. Undersøgelser54 af 
danske lønmodtageres indflydelse i arbejdet viser således, at andelen med 
god indflydelse i arbejdet har været jævnt stigende de seneste del år, og i 
det moderne arbejdsliv har selvledelse vundet større og større udbredelse.  
 
Manglende indflydelse kan lede til stress, men kan for meget indflydelse – 
for meget af det gode – ligeså være negativt? Det diskuteres aktuelt i for-
skerverdenen55. Nærværende undersøgelse kan bidrage til denne debat. 
 
I undersøgelsen af nyhedsarbejderne blev der stillet spørgsmålet: ”I hvor 
høj grad er du selvstyrende i dit arbejde?”. Svarene viser, at langt hoved-
parten (75 %) i meget høj grad eller i høj grad er selvstyrende. Kun 4 % er 
det i ringe grad, og de resterende 21 % svarede ”delvist”.  
 
Såfremt ”for meget af det gode” er gældende, kunne det formodes, at fore-
komst af stress er mere udbredt blandt de nyhedsarbejdere, som er mest 
selvstyrende i deres arbejde. Som det fremgår af fig. 9.3 findes det ikke at 
være tilfældet. Forekomst af stress blandt nyhedsarbejderne er derimod la-
vest blandt dem, der angiver, at de i meget høj grad er selvstyrende i deres 
arbejde, hvorimod højeste forekomst af stress konstateres hos dem, der er 
delvist selvstyrende i deres arbejde, og over stressgennemsnittet for alle 
findes deslige dem, som har ringe grad af selvledelse. Når indflydelse i ar-
bejdet generelt set sættes lig med selvledelse og stress anvendt som parame-
ter på effekt, så synes undersøgelsen ikke at underbygge den aktuelle debat 
om, at ”for meget af det gode” i det moderne arbejde indebærer øget risiko 
for stress.  

                                              
52 Joyce K. et al: Flexible working conditions and their effects on employee health 
and wellbeing. Cochrane Database of Systematics Rewiews. 2010, Issue 2. 
53 Det Goda Arbetet. Svensk Metallindustriarbetarförbundet, 1985. Hvid H. og 
Møller N.: Det udviklende arbejde. Fremad, 1992. Det udviklende arbejde. En rød 
tråd i fagligt arbejde. Status og perspektiver. LO, København, 1997. 
54 Nationale undersøgelser 1995, 2000 og 2005 af danske lønmodtageres arbejds-
miljø, de såkaldte NAK-undersøgelser, udført af Det Nationale Forskningscenter 
(tidligere AMI).  
55 Rostila M.: Vart tog det ”goda” arbetet vägen? I: Arbetsmarknad & Arbetsliv 
nr. 3, 2004 s. 173-186. 
Søren OH, Buch A., Christensen P.H. og Andersen V.: Indflydelse i vidensarbej-
det – kan man få for meget af det gode. Tidsskrift for Arbejdsliv 2:2007; s. 38-55 
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Figur 9.3 
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9.1.2 Egne ambitioner og faglig stolthed – kilde til stress? 
Nyere stressforskning har været optaget af et centralt aspekt i ”indflydelse i 
arbejdet”, nemlig i hvor høj grad de individuelle ambitioner og egne (urea-
listiske) høje krav til faglig præstation kan forøge risikoen for stress eller 
direkte lede til stress. Dette tema er i fokus i det følgende. Udgangspunktet 
for analysen er gruppen af nyhedsarbejdere, som i deres arbejde i meget høj 
grad er selvstyrende (37 % af samtlige). I denne gruppe findes nyhedsar-
bejdere med og uden stress. Vi sammenligner internt i gruppen de stressede 
og ikke-stressedes svar på spørgsmålet, om de oplever, at egne høje krav bi-
drager til, at de oplever deres arbejde som belastende. 7 % af de ikke-stres-
sede svarer, at det gør de i meget høj grad. Blandt de stressede er den tilsva-
rende andel cirka tre gange højere, hvor 23 % angiver, at deres egne høje 
krav til præstation i meget høj grad bidrager til, at de oplever deres arbejde 
belastende. I gruppen, som er delvist selvstyrende56, er der også relativt 
flest i gruppen med stress, der synes, at deres egne krav til præstation bidra-
ger til, at deres arbejde er belastende, men sammenlignet med de ikke-stres-
sede er forskellen dog ikke signifikant, hvor henholdsvis 12 % og 9 % angi-
ver, at egne høje krav til præstation i meget høj grad bidrager til at arbejdet 
opleves psykisk belastende.  
 
Hverken testen af krav-kontrol modellen eller analysen af selvledelse udpe-
ger således den ”for meget af det gode/indflydelse”, som er en markant 
                                              
56 Gruppen, der angiver, at de i ringe grad eller i meget ringe grad er selvstyrende 
i deres arbejde, er talmæssigt for spinkelt til, at der kan foretages forsvarlige ana-
lyser. 
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stressor i sig selv. Resultaterne peger derimod på manglende indflydelse 
som en særlig stressor. Men resultaterne viser desuden, at når høje individu-
elle ambitioner om præstation dominerer, så synes det at have en forstær-
kende negativ effekt i det selvstyrede arbejde. Resultatet antyder, at den in-
dividuelle håndtering af indflydelse snarere end selve indflydelsen kan være 
problemet, hvor høje ambitioner i kombination med selvledelse kan øge fo-
rekomsten af stress. 

9.1.3 Arbejdsfællesskab og stress 
Selvledelse er som forventet mest udbredt i freelancegruppen. Stort set alle 
freelancere (95 %) oplever, at de i meget høj grad eller i høj grad er selvsty-
rende i deres arbejde. Blandt de 355 freelancere, der har eget firma, arbejder 
de fleste (63 %) alene i deres eget firma; de øvrige (37 %) i et netværk, ar-
bejdsfællesskab med andre freelancere. Resultaterne viser, at forekomst af 
stress synes afhængigt af, om man arbejder alene eller i netværk/arbejdsfæl-
lesskab. Forekomst af høj-stress er således mest udbredt blandt freelancere, 
der sidder alene. Her findes 12,4 % med stress i den røde zone, hvorimod 
andel med høj-stress i gruppen af freelancere i et arbejdsfællesskab ’kun’ er 
10 %.  
 
Selvledelse er også udbredt blandt nyhedsarbejdere, der er fastansat i en 
medievirksomhed. 7 ud af 10 fastansatte angiver således, at de i meget høj 
grad eller i høj grad er selvstyrende i deres arbejde. Resultaterne viser varia-
tion, ikke kun ved om man arbejder alene eller i netværk, men også i relati-
on til ansættelsesform. Forekomst af høj-stressede er således 15 % blandt 
fastansatte; 11 % hos freelancere og 5 % hos fastlancere.  
 
 
9.2 Anstrengelses- belønningsmodellen  
Siegrist’s anstrengelses/belønningsmodel har været en anden kilde til inspi-
ration i projektet. Ifølge denne model opstår negative følelser og stresstil-
stand, hvis belønningen ikke modsvarer den anstrengelse, man gør sig57 58. 
Det vil sige, når der opstår en ubalance eller manglende gensidighed mel-
lem høj anstrengelse/indsats og lav belønning. Modellens dimensioner er 
udgangspunktet i det følgende. Modellens hypoteser kan tilnærmelsesvis ef-
terprøves ud fra undersøgelsens resultater, dog ikke direkte på grundlag af 
det spørgsmålsbatteri, Siegrist har udviklet, da de spørgsmål, der anvendes 
her, ikke er identiske med dem, Siegrist har anvendt 59.  

                                              
57 Siegrist J.: Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. J Occup 
Health Psychol 1996; 1: 27-41 
58 Peter R., Siegrist J.: Chronic psychosocial stress at work and cardiovascular 
disease – the role of effort-reward imbalance. Int J Law Psychriatry 1999; 22: 
441-449. 
59 Beskrevet i Netterstrøm, B.: Stress på arbejdspladsen. Hans Reitzels Forlag,, 
2002. Siegrist’s model og anvendte spørgsmål er beskrevet i bogens bilag 2.  
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Siegrists anstrengelses/belønningsmodel omfatter to centrale dimensioner, 
dels personens subjektive oplevelse af graden af balance/ubalance mellem 
anstrengelse og belønning (effort-reward imbalance), dels personens følelse 
af overforpligtelse.  
 
Dimensionen ”anstrengelse” svarer til kravdimensionen i Krav-Kontrol mo-
dellen (jf. ovenfor). Dimensionen ”belønning” skal forstås bredt. Belønning 
er ikke alene den løn, man får, men også den agtelse og værdsættelse ens 
arbejde afføder formelt og uformelt på arbejdspladsen og endelig statuskon-
trol. Ved statuskontrol forstås det forhold, at man er sikker på sin ansættelse 
og sit karriereforløb. Dimensionen ”forpligtelse” er ansvarsfølelsen og sam-
vittigheden over for arbejdet. En overforpligtet person er ifølge Siegrist en 
person, der altid tænker på sit job og har dårlig samvittighed, når arbejdsop-
gaverne må udskydes eller ikke kan udføres med tilstrækkelig kvalitet. 
 
Undersøgelsen indeholder en række spørgsmål, der belyser forskellige 
aspekter relateret til grad af anstrengelse i arbejdet. Det drejer sig dels om 
jobkrav, hvor skalaen ’kvantitative krav’ omfatter fire spørgsmål, der bely-
ser aspekter ved ’anstrengelse’: Om man skal arbejde i meget højt tempo, 
om man er nødt til at arbejde over, om arbejdsmængden hober sig op, og 
om man har for meget at lave på sit arbejde. Som det fremgår af fig. 9.4, 
findes der en markant stærk sammenhæng mellem kvantitative jobkrav og 
stress. Meget små kvantitative krav i arbejdet forekommer kun blandt en be-
skeden del af nyhedsarbejderne (= 61 nyhedsarbejdere). I denne gruppe fin-
des 5 % at være i høj-stress gruppen (ret meget eller virkelig meget stres-
set). Andelen med stress er stigende jo større kvantitative krav i jobbet, og i 
gruppen med meget store kvantitative krav i arbejdet (128 nyhedsarbejdere) 
findes 50 % i høj-stress gruppen, altså 10 gange så hyppigt. 
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Figur 9.4 
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Undersøgelsen indeholder andre elementer, der kan belyse dimensionen 
”anstrengelse”. Resultaterne er også her entydige, og viser, at forekomst af 
stress er klart stigende i jo højere grad nyhedsarbejderne oplever: (maksi-
mum og minimum stressniveau er angivet i parentes).  

• At arbejdstiden ændres med kort varsel (dagligt: 32 % med stress – stort 
set aldrig: 9 % med stress). 

• At der er forstyrrende afbrydelser i arbejdet (meget ofte: 25 % – sjæl-
dent/aldrig: 7 %). 

• At arbejdet kræver højt engagement hver eneste dag (meget ofte: 20 % – 
sjældent/aldrig: 6 %). 

• At man skal lægge sit fulde potentiale i hver eneste opgave (meget ofte: 
20 % – sjældent: 8 %). 

• At man skal udføre arbejdsopgaver, som man egentlig burde være ud-
dannet til at kunne udføre (meget ofte: 32 % – sjældent: 8 %). 

• At man oplever, at der i ens arbejde er stigende krav til at: 
- producere til forskellige medier (i meget høj grad: 22 % – grad 

grad/slet ikke: 8 %) 
- have faglig fleksibilitet (meget høj grad: 23 % – ringe grad: 11 %) 
- løse nye, ikke journalistiske opgaver (meget høj grad: 26 % – ringe 

grad: 8 %). 
 
Ved alle ovennævnte er sammenhængen mellem faktoren i arbejdet og 
stress signifikant med p-værdi < .001. 
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Lange arbejdsuger kan også være et udtryk for ’anstrengelse’. Lange ar-
bejdsuger er udbredt blandt nyhedsarbejderne, og mange har i perioder lan-
ge arbejdsuger. Som det fremgår af tabel 9.1, arbejder hovedparten af ny-
hedsarbejderne i perioder mere end 37 timer om ugen, og mere end hver 
femte arbejder faktisk 43 eller flere timer ugentligt.  
 
Tabel 9.1: Aftalt arbejdstid sammenholdt med faktiske antal arbejdstimer ugentligt 

 Faktiske antal arbejdstimer, ugentligt 
 -20 21-34 35-37 38-42 43 +  
Aftalt arbejdstid 2 % 6 % 32 % 39 % 22 % 100 % n= 1.205 
Ingen arbejdstidsaftale 9 % 22 % 22 % 24 % 22 % 100 % n= 543 

 
En del (32 %) nyhedsarbejderne har i deres ansættelseskontrakt ikke aftalt 
arbejdstid, og det kan formodes, at lange arbejdsuger især er udbredt blandt 
disse nyhedsarbejdere uden øvre arbejdstid. Men det tyder resultaterne ikke 
på. Lange arbejdsuger optræder såvel i gruppen med og uden aftale om ar-
bejdstid (se tabel 9.1). 
 
I fig. 9.5 sammenholdes den faktiske arbejdsuges længde med forekomst af 
stress (i ’rød zone’). For kvinder stiger forekomst af stress i takt med ugent-
lig arbejdstid og er betydelig over det samlede gennemsnit blandt de kvin-
der, der arbejder mere end 38 timer ugentligt. Blandt mændene er det tilsva-
rende billede ikke så entydigt. Høj forekomst af stress findes således såvel 
blandt de mænd med kortere arbejdsuge (op til 20 t./ugl) som blandt de, der 
har lange arbejdsuger (mere end 42 t/ugl.). Undersøgelsen giver ikke noget 
sikkert svar på denne variation.  
 
Figur 9.5 
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for at nå opgaverne) eller for at kunne levere en ordentlig kvalitet. For 10 % 
er overarbejdet af ”lyst”; og andre (9 %) anfører, at kulturen på arbejdsplad-
sen er sådan. 11 % har overarbejde, fordi der er for få ansatte, og 3 % sva-
rer, at overarbejdet er beordret. Analyserne viser, at forekomst af stress va-
rierer afhængigt af, hvad der er dominerende årsag til overarbejde (se fig. 
9.6). 
 
Figur 9.6 
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De fleste nyhedsarbejdere (39 %) angiver, at deres overarbejde er af nød – 
det er nødvendigt for at nå opgaverne. I denne gruppe oplever 36 % sig no-
get, ret meget eller virkelig meget stressede (jf. fig. 9.6). Næsten tilsvarende 
billede findes i gruppen af nyhedsarbejdere, der angiver, at deres overarbej-
de finder sted, fordi de gerne vil levere ordentlig kvalitet.  
 
Omkring hver 10. nyhedsarbejder angiver, at deres overarbejde finder sted 
af lyst. Selvom arbejdsugen også kan være lang i denne gruppe, så er stress-
forekomsten lav – under en tredjedel af, hvad der findes i gruppen, hvor 
overarbejde var af nød. Højeste forekomst af stress forekommer blandt de 
11 % af nyhedsarbejderne, der angiver, at deres overarbejde skyldes, at de 
er for få ansatte. Hver anden i denne gruppe oplever noget, ret meget eller 
virkelig meget stress.  

9.2.1 Belønning, værdsættelse og stress 
Sammenhængen mellem værdsættelse og stress er tilsvarende som ved 
kvantitative krav i arbejdet: jo højere værdsættelse desto mindre stress. 
Værdsættelse er her søgt belyst ud fra fire forskellige spørgsmål: 
• Om ens arbejde værdsættes af nærmeste leder. 
• Om ledelsen interesserer sig for de ansattes helbred og trivsel. 
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• Om man oplever, at ledelsen har overholdt alle de aftaler eller løfter, som 
vedkommende fik ved sin ansættelse. 

• Om man oplever, at ens løn er retfærdig i forhold til ens indsats. 
 
Som det fremgår af fig. 9.7 er billedet ens i forhold til alle fire aspekter af 
værdsættelse: I jo højere grad pågældende forhold er opfyldt, desto lavere 
stressforekomst (i fig. 9.7) belyst ud fra gennemsnitlig stressniveau). 
 
Figur 9.7 
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Sammenhængen er signifikant ved alle fire analyser. T-test af gennemsnit: 0.005 < p < 0.000 
 
”Anstrengelse” (kvantitative jobkrav) og ”belønning” (værdsættelse) findes 
altså hver for sig at have sammenhæng med stress. I fig. 9.8 sammenholdes 
de to dimensioner.  
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Figur 9.8.1: Anstrengelses/belønningsmodellen og test af modellen (tabel 9.8.2) 
baseret på nyhedsarbejderne arbejdsforhold 
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Resultaterne underbygger modellens antagelse: at højeste belastning er ved 
kombinationen af ringe værdsættelse og stor anstrengelse. Som det fremgår 
af tabel 9.8.2, findes 64 % af nyhedsarbejderne i dette felt at opleve sig no-
get, ret meget eller virkelig meget stressede. Andel med stress er aftagende, 
jo mere man oplever, at ens arbejde bliver værdsat af ens nærmeste leder.  
 
I et forebyggelsesperspektiv kan resultatet anvendes på to niveauer: 1) Ind-
sats for at reducere de kvantitative jobkrav eller 2) øget opmærksomhed på 
værdsættelse. Resultatet i tabel 9.8.2 peger på, at hver type indsats – især i 
kombination – kan være forbundet med gevinst. Såfremt vilkårene i arbej-
det ikke kan ændres, så kan ”belønning”/værdsættelse vies opmærksomhed, 
da resultatet antyder, at oplevelsen af at føle sig værdsat og respekteret kan 
være en moderator eller buffer mellem jobkrav og stress. 
  
Ud fra fig. 9.8 kunne det forventes, at anstrengelse og værdsættelse korrele-
rer. Men resultaterne viser, at det ikke er tilfældet. Antagelsen: At jo mere 
travlt og jo hårdere man arbejder, desto mere værdsættelse af indsatsen op-
nås – genfindes således ikke.. Højeste grad af oplevet værdsættelse fra 
nærmeste leder konstateres noget overraskende blandt nyhedsarbejdere med 
små kvantitative jobkrav (se fig. 9.9). 
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Figur 9.9 
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Som det fremgår af fig. 9.9, er oplevelsen af værdsættelse fra nærmeste le-
der mindst udbredt blandt nyhedsarbejdere med meget store kvantitative 
jobkrav (dvs. at de oplever at have meget at lave på deres sit arbejde, deres 
arbejdsmængden hober sig op, og de skal arbejde i meget højt tempo, samt 
at de er nødt til at arbejde over). Resultatet kan tolkes således, at ubalance 
mellem krav/indsats og værdsættelse især synes udbredt i denne gruppe. 
Andre af undersøgelsens resultater peger i tilsvarende retning, fx om man 
synes, at ens løn er retfærdig i forhold til den indsats, man yder. 30 % af 
alle svarede ”ja” hertil; 41 % svarede ”ja, delvis” og 29 % af samtlige sva-
rede ”nej”. Resultatet viser næsten tilsvarende kurve som i fig. 9.9, hvor op-
levelsen af at få en ’retfærdig løn’ er langt mindre udbredt blandt nyheds-
arbejdere med meget store jobkrav (se tabel 9.2).  
 
Tabel 9.2: Løn og jobkrav. Andel der finder deres løn retfærdig ift deres indsats, 
fordelt efter grad af jobkrav 

Synes du, at din 
løn er retfærdig 
ift. din indsats? Jobkrav – skala ”kvantitative krav i arbejdet” 
 Meget små 

(n=70) 
Små 

(n=326) 
Middel 
(n=918) 

Store 
(n=588) 

Meget store 
(n=148) 

Ja 41 % 39 % 33 % 23 % 13 % 

 
Analyserne underbygger således tilnærmelsesvis første del af Siegrist’s hy-
potese, at højeste belastning (her defineret ved stress) er ved kombinationen 
af ringe belønning/værdsættelse og stor anstrengelse. I det følgende efter-
spores anden del af Siegrist’s antagelse: At risiko for stress øges, hvis man 
er overforpligtet. Kombinationen af disse to forhold, dvs. at være en over-
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forpligtet person, der oplever ubalance mellem anstrengelse og belønning, 
er den værst tænkelige situation, dvs. at største risiko for arbejdsbetinget 
stress findes, hvor den ydede anstrengelse er større end den opnåede beløn-
ning (Siegrist, 1994, 1996, 1999). Omvendt fremkommer positive følelser 
ved passende sociale belønninger, der fremmer trivsel og sundhed.   

9.2.2 Overengagement 
En overforpligtet person, ifølge Siegrist, er en person: der let kommer i tids-
nød, tænker på sit arbejde, når han vågner om morgenen, har svært ved at 
koble af i fritiden, ofrer sig for meget for sit arbejde, tager arbejdet i tanker-
ne med hjem samt har svært ved at sove om natten. 
  
Disse dimensioner er tilnærmelsesvis undersøgt i nærværende undersøgelse, 
men ikke med de tilsvarende spørgsmål som anvendt af Siegrist. Udførte 
analyser ud fra nærværende undersøgelse (herom nedenfor) viser, at identi-
ske eller parallelle dimensioner til de af Siegrist definerede ift. overforplig-
telse findes at knytte sig stærkt til det i undersøgelsen stillede spørgsmål: Er 
du i dit daglige arbejde mest loyal og ansvarlig over for dit arbejde, og hel-
bredet kommer mere i anden række – eller er det snarere omvendt?  
 
Til spørgsmålet kunne der svares på en skala fra 1 til 7, hvor 1 = helt og 
holdent loyal og ansvarlig over for mit helbred, og modsat 7 = helt og hol-
dent loyal og ansvarlig over for mit arbejde. Det fremgår af tabel 9.3 at lidt 
over hver fjerde udtrykker, at de er mest ansvarlig over for deres helbred (1-
3 på skalaen). Omkring hver fjerde placerer sig på skalaens midtpunkt (4), 
og knap halvdelen svarer, at deres loyalitet og ansvarlighed er mere over for 
arbejdet end for deres helbred (5-7 på skalaen). 
 
Tabel 9.3: Loyalitet og ansvarlighed over for sit eget helbred versus sit arbejde 
(skala fra 1 til 7). N= 2.153 
 
Loyal og ansvarlig over for: 
mit helbred                                                                                                     mit arbejde 
     1                   2                    3                  4                   5                    6                  7  

5,3 % 10,1 % 11,5 % 23,9 % 20,9 % 20,9 % 7,4 % 
 
Analyser viser, at spørgsmålet i tabel 9.3 har stærk sammenhæng med de 
dimensioner, som Siegrist har anvendt. Analyserne viser således, at nyheds-
arbejdere, der er mere loyale og ansvarlige over for deres arbejde end over 
for deres helbred, i markant højere grad har svaret: (i parentes er angivet 
andel, som udtrykker ansvarlig over for arbejdet (5-7) versus ansvarlig over 
for helbredet 1-3: 

• Løser meget ofte eller ofte arbejdsopgaver, tjekker mail eller lignende 
derhjemme uden for den aftalte arbejdstid (55 % versus 24 %). 

• Kan afvikle mit overarbejde (afspadsering eller flekse), men udnytter det 
langt fra eller stort set ikke (63 % versus 15 %). 
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• At arbejdet opleves psykisk belastende skyldes i meget høj grad eller i 
høj grad mine egne høje krav til præstation (61 % versus 18 %). 

• Når jeg har fri, fylder mit arbejde meget ofte eller ofte for meget i mine 
tanker (36 % versus 18 %).  

• Der er meget dårlig eller dårlig balance mellem mit arbejde og fritid/-
familieliv (67 % versus 15 %). 

• Søvnbesvær meget ofte eller en stor del af tiden (66 % versus 16 %). 
 
Gruppen af nyhedsarbejdere, der sætter arbejdet over helbredet, sammen-
lignet med de nyhedsarbejdere, der udtrykker, at deres helbred kommer me-
re i første række, findes således i langt højere grad karakteriseret ved: Løser 
arbejdsopgaver i fritiden, afvikler i ringere grad overarbejdet, og deres egne 
høje præstationskrav bidrager i høj grad til, at de oplever arbejdet psykisk 
belastende. De oplever desuden dårligere balance mellem arbejde og fami-
lieliv, arbejdet fylder meget tankemæssigt i fritiden, og deres søvnkvalitet 
er dårligere. I begge grupper kan der utvivlsomt være et stort engagement i 
arbejdet, men de fundne forskelle signalerer, at gruppen, der sætter arbejdet 
over helbredet, i langt højere grad kan karakteriseres ved at være overfor-
pligtede over for arbejdet. Vi tillader os derfor at anvende spørgsmålet om 
loyalitet og ansvarlighed over for arbejdet versus helbredet som et udtryk 
for grad af (over)forpligtelse og (over)engagement over for arbejdet.  

9.2.3 Overforpligtelse og stress 
I fig. 9.10 er angivet andelen af nyhedsarbejdere med stress fordelt på loya-
litets-skalaens 7 ”punkter”.  
 
Figur 9.10 
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Blandt de, der har højeste grad af overforpligtelse – loyalitet og ansvarlig-
hed over for deres arbejde (dvs. svarer ’6’ eller ’7’ på skalaen, (jf. fig. 9.10) 
er stress betragtelig mere udbredt sammenlignet med de nyhedsarbejdere, 
som vægter helbredet højere end arbejdet. Blandt de, der vægter loyalitet og 
ansvarlighed over for arbejdet højt, findes lidt over hver tredje (34 %) med 
stress; modsat gælder det ’kun’ hver tiende af de nyhedsarbejdere, der sæt-
ter hensynet til helbredet over arbejdet. Resultatet i fig. 9.10 viser endvidere 
noget overraskende, at laveste forekomst af stress findes – ikke i yderpunk-
tet (dvs. helbredet først og fremmest =1 på skalaen), men blandt de, der har 
angivet ”3” på skalaen. Undersøgelsen giver ikke grundlag for et sikkert 
svar på hvorfor.  
 
Fig. 9.10 viser en klar sammenhæng mellem graden af forpligtelse i forhold 
til arbejdet og oplevelse af stress, hvor forekomst af stress er 2-2½ gange 
over gennemsnittet blandt de overforpligtede (6 og 7 på skalaen), og om-
vendt under stressgennemsnittet blandt de nyhedsarbejdere, der vægter hel-
bredshensyn over loyalitet over for arbejdet. 
 
Siegrist’s antagelse var, at kombinationen af disse to forhold, dvs. at være 
en overforpligtet person, der oplever ubalance mellem anstrengelse og be-
lønning, er den værst tænkelige situation. Antagelsen er testet, og Siegrist’s 
antagelse bekræftes (se figur 9.11). I analysen ser vi isoleret på nyhedsar-
bejderne med store eller meget store kvantitative jobkrav. Tidligere analy-
ser viste, som læseren erindrer, at netop denne gruppe var særligt stressbe-
lastede. Analyserne viser, at stressforekomsten i denne gruppe varierer af-
hængigt af såvel grad af værdsættelse som (over)forpligtelse over for arbej-
det. Nyhedsarbejderne karakteriseret ved kombinationen af høje jobkrav, 
ringe værdsættelse af ens arbejde fra leder og overforpligtelse over for ar-
bejdet findes at have højeste forekomst af stress. Omvendt er stress lavest 
blandt dem, der ofte føler sig værdsat, og som vægter helbredshensyn høje-
re end loyalitet og ansvarlighed over for arbejdet.  
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Figur 9.11: (uddrag af tabel 9.4, nedenfor) 
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I tabel 9.4 gengives det samlede talmateriale, der ligger til grund for fig. 
9.11, hvor figuren kun er et uddrag, og som kun omfatter gruppen af ny-
hedsarbejdere med store kvantitative krav. 
 
Som det ses af tabel 9.4 genfindes mønstret i fig. 9.11 stort set ved ’middel’ 
kvantitative jobkrav og som tendens også ved ’små’ kvantitative jobkrav 
(statistisk usikkerhed er ved sidstnævnte gruppe større i og med, at gruppen 
er mere beskeden; omfatter i alt kun 268 personer).  
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Tabel 9.4: Andel med stress fordelt efter grad af ”overforpligtigelse”, værdsættelse 
og kvantitative krav i arbejdet 

  Procentandel med stress 
(Over)forpligtelse 1) Værdsættelse 2) Kvantitative krav i arbejdet 3) 
  Små Middel Store 
(Helbred) 1) Ofte/meget ofte 12,5 15,3 32,0 
 Nogle gange 10,3 25,7 31,4 
 Sjældent/meget sjæl-

dent 
10,0 14,8 43,8 

     
                 2) Ofte/meget ofte 13,6 13,3 39,1 
 Nogle gange 17,4 25,4 52,6 
 Sjældent/meget sjæl-

dent 
- *) 52,0 54,2 

     
(Arbejde)  3) Ofte/meget ofte 17,5 22,8 49,7 
 Nogle gange 15,2 40,0 58,7 
 Sjældent/meget sjæl-

dent 
36,8 40,8 74,1 

     
I alt Ofte/meget ofte 15,0 18,0 44,0 
 Nogle gange 14,0 32,0 53,0 
 Sjældent/meget sjæl-

dent 
23,0 36,0 64,0 

     
  15,0 26,0 52,0 
  (n=268) (n=657) (n=597) 
*) kun 5 personer 

1) Spørgsmål 135: Er du i dit daglige arbejde mest loyal og ansvarlig over for dit arbejde, og hel-
bredet kommer mere i anden række – eller er det snarere omvendt? Skalaen fra 1-7, her tredelt: 
1-3; 4; 5-7. 

2) Spørgsmål 73b: Bliver dit arbejde værdsat af din nærmeste leder? Fem svarmuligheder, her 
tredelt: Meget sjældent/sjældent – Nogle gange – Ofte/meget ofte. 

3) Skala kvantitative krav i arbejdet, tredelt. 
 
 
9.3 Anvendelse af Siegrist model i praksis 
På baggrund af resultaterne og testen af Siegrist’ model har vi sammenfattet 
fundene og opstillet nedenstående model. Såfremt jobkravene øges, bliver 
’tungere’, går anstrengelsen opad. Tilsvarende sker hvis forpligtelsen/over-
engagementet er ’tyngende’, så stiger anstrengelsen ligeså. Modsat hvis 
begge er ’lette’, så daler anstrengelsen.  
 
Såvel jobkrav som forpligtelsen hver for sig og i kombination har således 
betydning for den oplevede stress’ bevægelse i negativ eller i positiv retning  
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I begge situationer kan værdsættelse være en modificerende faktor. Hvis 
den er god, så ’udvides fjederen’, og anstrengelsen daler og føles lettere; 
modsat når den er lav, så trækker fjederen sig sammen, bliver snærende og 
anstrengelsen går opad og opleves tungere.  
 

STRESS

ANSTRENGELSE

JOBKRAV FORPLIGTIGELSE 
IFT. ARBEJDET

VÆRD-
SÆTTELSE

HØJ

LAV

KRAV-BELØNNINGS MODELLEN
– revideret udgave baseret på undersøgelsens resultater

 
 
I et forebyggelsesperspektiv har modellen således tre ’håndtag’, der i prak-
sis kan reguleres på. Der kan justeres på jobkravene – arbejdsmængden, tid, 
ressourcer, aflastning fra gamle opgaver, når nye udfordringer skal løses, 
bedre struktur og tidsplan på opgaver og projekter, mulighed for afløsning, 
varig overarbejde er ikke acceptabelt m.v. Såfremt de givne jobkrav er et 
vilkår, der ikke kan ændres på, kan det andet ’håndtag’ sættes i centrum: 
(over-)forpligtelsen, der evt. kan ændres. Det kan være i form af hjælp og 
støtte til den enkelte, eller ændringer af normer i opgaveløsning fra indivi-
duelt til i fællesskab kollektivt fastlagt acceptabelt niveau og standard. Det 
kan også være med udgangspunkt i afklaring af rolle og funktion, så evt. 
uklarheder synliggøres og ændres, eller gensidige forventninger – medar-
bejder og leder – justeres og afstemmes, selvledelse styrkes med klare mål, 
tydeliggørelse mellem eget ansvar og ledelsens ansvar. Det tredje ’håndtag’ 
er ikke mindre vigtigt. Det viser resultaterne ganske klart. Det er værdsæt-
telsen – eller ’belønningen’ i Siegrist’s terminologi – der kan udfoldes og 
praktiseres i form af fx ’retfærdig løn’, tillid til og respekt for det arbejde, 
som den enkelte udfører, rettidig og konstruktiv efterkritik, udviklingssam-
taler, åben dialog, synlig ledelse, bedre balance mellem opgaver, arbejdsliv 
og privatliv.   
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9.4 Stress og andre arbejdsforhold 

9.4.1 Deadline og stress 
Stress og deadline er et fænomen, mange kender til i deres dagligdag. Nogle 
trives under kortvarigt pres. Andre finder det truende, især når opgaven er 
tvetydig, uklar eller der er tvivl om, hvad der skal gøres eller leveres. 
Stressforskningen viser, at kortsigtede arbejdssituationer med øget arbejds-
byrde, deadline, konkurrence eller jobusikkerhed eller andre særlige ar-
bejdsrelaterede livsbegivenheder potentielt kan udløse betydelige helbreds-
problemer fx blodprop i hjertet. En omfattende svensk case-control og 
cross-over analyse omfattende 1.381 kvinder og mænd udsat for ikke-døde-
lig akut blodprop i hjertet, viste således, at pludselige, kortsigtede arbejdssi-
tuationer med betydelig øget arbejdsbyrde indebar en seksdobling i risiko 
for blodprop i hjertet60.   
 
Nyhedsarbejde er et felt, hvor deadline i høj grad er en integreret del af ar-
bejdet. Resultaterne viser således, at faste deadlines i arbejdet er et vilkår i 
nyhedsarbejdet for stort set alle (se fig. 9.12). Andre undersøgelser fx af re-
visorer har vist sammenhæng mellem det at arbejde under deadlines og fo-
rekomst af stress. For nyhedsarbejderne findes noget overraskende ikke til-
svarende klare sammenhæng. 
 
Figur 9.12 
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60 Møller J. et al.: Work related stressfull life events and risk of myocardinal in-
farction. Case-control and cross-over analyses within the Stockholm heart epide-
miology programme. Journal of Epidemiology and Community Health. 2005; 59 
(1): 23-30. 
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Som forventet topper forekomst af stress blandt nyhedsarbejdere, som har 
deadlines, flere gange dagligt. Såfremt der havde været en klar sammen-
hæng mellem deadlines og stress ville det forventelige være, at stress var af-
tagende jo sjældnere deadlines forekom i arbejdet. Men det observeres ikke. 
Færrest med stress findes således hos de nyhedsarbejdere, som fast dagligt 
har deadlines i deres arbejde (se fig. 9.12). Imellem disse to yderpunkter på 
forekomst af stress finder vi nyhedsarbejdere, som sjældnere har deadlines.  
 
I forlængelse af spørgsmålet om faste deadlines skulle respondenterne des-
uden tage stilling til forskellige forhold, der kan være knyttet til deadlines. 
Svarene herpå viser, at flertallet (andel angivet i parentes) synes, at deadline 
delvist til i meget høj grad: 

• skaber ro i arbejdet (64 %) 
• skaber motivation i arbejdet (81 %) 
• styrker samarbejdet (64 %) 
• øger kreativiteten (56 %) 
• svækker kvaliteten i arbejdet (60 %) 
• øger arbejdspresset (91 %). 
 
Et flertal af nyhedsarbejderne synes altså, at deadlines delvist til i meget høj 
grad: Skaber ro og motivation i arbejdet, øger kreativiteten og styrker sam-
arbejdet – alle forhold, der kan betegnes som positive. På den anden side er 
der også et flertal, der oplever, at deadlines svækker kvaliteten i arbejdet 
samt øger arbejdspresset. Deadlines synes altså at indeholde såvel styrker 
som svagheder. 
 
Af tabel 9.5 fremgår det, at andelen, der oplever, at deadlines i høj grad el-
ler meget høj grad øger arbejdspresset er stigende, jo hyppigere deadlines er 
gældende. Blandt de, der har deadlines flere gange dagligt (den største 
gruppe af nyhedsarbejdere, der i et eller andet omfang har faste deadlines) 
var svaret fra 3/4, at deadlines i høj grad eller i meget høj grad øger arbejds-
presset.  
 
Tabel 9.5: Deadlines i arbejdet og arbejdspres 

 Har faste deadlines  
 

Ikke hver uge Ugentligt 
Flere gange 

ugentligt Dagligt 
Flere gange 

dagligt 

Deadlines øger 
arbejdspresset? 
Andel der svarede: 
I meget høj grad + i 
høj grad 

 
49 % 

 
55 % 

 
59 % 

 
61 % 

 
75 % 

 N=327 N=189 N=392 N=472 N=662 
 
I fig. 9.13 sammenlignes nyhedsarbejdere, der har deadlines dagligt, med de 
nyhedsarbejdere, der har deadlines flere gange dagligt. Som læseren erin-
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drer, er de to grupper karakteriseret ved laveste og højeste forekomst af 
stress (jf. fig. 9.12). Deadlines betydning i de to grupper er på nogle områ-
der næsten sammenfaldende (motiverende, øger kreativitet og styrker sam-
arbejdet). Derimod adskiller de sig klart ift. arbejdspres og forringet kvalitet 
i arbejdet, der er signifikant mest udbredt ved deadlines flere gange dagligt. 
Endvidere forskel ved ”at deadline skaber ro i arbejdet”, men det forekom-
mer modsat oftest blandt de, der kun har deadlines dagligt. 
 
Figur 9.13 
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En mulig tolkning af de beskrevne forskelle kunne være, at nyhedsarbejde-
re, der har fast daglig deadline i deres arbejde, synes bedre at have ’lært at 
leve med’ med det givne grundvilkår i nyhedsarbejdet. Deadlines øger ar-
bejdspresset for det store flertal, men tilsyneladende på en mere ’god’ og 
mindre ’usund’ og stressende måde, når det daglige arbejde ikke er karakte-
riseret ved flere daglige deadlines.  
 
 
9.5 Det grænseløse arbejde, stress og helbredsforhold 
Siden midten af 1980’erne er meget, som har med arbejdet at gøre, blevet 
mere og mere fleksibelt. Det fleksible, grænseløse arbejde er blevet en del 
af det moderne arbejdsliv, hvor fleksibiliteten omfatter såvel, hvor du ar-
bejder, hvornår du arbejder, hvad du arbejder med, som hvilken ansættel-
sesform du har. I dette afsnit ser vi, hvordan faktorer i det grænseløse arbej-
de påvirker nyhedsarbejdernes velbefindende og helbred.  
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9.5.1 Den grænseløse arbejdstid og stress 
Arbejdstiden er for mange nyhedsarbejdere grænseløs. Sammenfattende vi-
ser undersøgelsen: 

• At nyhedsarbejdere er ansat til at arbejde på alle tider i døgnet – såvel 
dag (52 %) som aften og nat (5 %) eller en kombination heraf (5 %) – og 
en del har fast skiftende arbejdstider (38 %); på hverdage og/eller i 
weekend. 

• At den planlagte arbejdstid for flertallets vedkommende ændres med kort 
varsel. 

• At den faktiske arbejdstid er præget af lange arbejdsuger. Flertallet arbej-
der faktisk mere end 37 timer om ugen, og blandt samtlige arbejder mere 
end hver femte mere end 42 timer om ugen. 

• Fleksibel arbejdstid (83 % har flextid), og aftale om hjemmearbejdsplads 
er udbredt (52 %). 

• At mange herudover løser arbejdsopgaver hjemme uden for den aftalte 
arbejdstid (kun 16 % gør det sjældent eller meget sjældent; 2/3 gør det 
ofte eller meget meget ofte). 

• At de lange arbejdsuger finder sted af såvel nød som af lyst (herom sene-
re). 

 
I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvilken betydning den grænseløse ar-
bejdstid har for nyhedsarbejderens helbred. 
 
Arbejdstid og stress 
Resultaterne viser, at sammenhængen mellem arbejdstid og stress er mar-
kant. Blandt nyhedsarbejdere med lang arbejdsuge (over 42 timer om ugen i 
hovedjob) er den andel, der oplever sig ret meget eller virkelig meget stres-
sede 20 %; blandt de, der er på deltid, er andelen ”kun” 9-13 %. (se fig. 
9.14) 
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Figur 9.14 

 

0

5

10

15

20

25

pr
oc

en
t

-20 21-34 35-37 38-42 43-
Ugentlig arbejdstid

Stress og ugentlig arbejdstid i 
hovedjob. Andel med stress i pct.

Kvinder
Mænd

Stress-gennemsnit for alle

 
Fig. 9.14 viser, at andelen med stress er stigende med arbejdsugens længde. 
Det gælder især for de kvindelige nyhedsarbejdere. Mænd på deltid med op 
til 20 timers arbejdsuge i hovedjob synes at afvige fra det generelle billede i 
og med den relativt høje forekomst af stress i denne gruppe. Fundet kan 
være behæftet med usikkerhed, da grundlaget her er begrænset og kun om-
fatter 35 mænd (gruppen af kvinder, der arbejder op til 20 timer om ugen i 
deres hovedjob er også relativt beskeden og omfatter 32 personer). 
 
Forekomsten af stress findes desuden at variere lidt afhængigt af arbejdsti-
dens placering. Blandt nyhedsarbejdere, der har fast dagarbejde, findes 14 
% med stress. Tilsvarende andel konstateres ved skiftende arbejdstider uden 
natarbejde, men blandt de 218 nyhedsarbejdere, der har skiftende arbejdsti-
der med natarbejde, er andelen med stress lidt højere (17 %).  
 
Det grænseløse arbejde og stress 
Det grænseløse arbejde er kommet i mediernes søgelys. ”Det grænseløse 
arbejde gør os syge” var overskriften på en temaudsendelse i DR: Magasi-
net Penge (14. januar 2009). ”Stress er næsten lige så farligt som tobak” 
var overskriften i Politiken (15. oktober 2008), hvor det grænseløse arbejde 
får en væsentlig del af skylden for den stigende stress.  
 
Det grænseløse arbejde er også søgt belyst i nærværende undersøgelse. Te-
maet behandles indgående i Signe Pihl-Thingvad’s ph.d.-afhandling61. Her 
behandles kun sammenhængen mellem det grænseløse arbejde og stress. 
 

                                              
61 Afhandling forventes offentliggjort medio 2010. 
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Ud fra de i spørgeskemaet stillede spørgsmål er der dannet to skalaer62, der 
belyser forskellige dimensioner ved det grænseløse arbejde: 

• Fleksibilitet i arbejdets udførelse (grænseløshed i tid og sted). 
• Fleksibilitet i faglighed (faglig spændvidde). 
 
Fleksibilitet i arbejdets udførelse omfatter følgende forhold: om den an-
satte har flextid, mulighed for at arbejde hjemme, om den ansatte løser ar-
bejdsopgaver ud for den aftalte arbejdstid, samt i hvor høj grad den ansatte 
er selvstyrende i sit arbejde. 
 
Fleksibilitet i faglighed dækker over, om vedkommende producerer mate-
riale til mere end en medieplatform (fx avis og radio), om der er krav om at 
skulle arbejde tværfagligt, og om arbejdet kræver kompetencer, der omfat-
ter mere end den ansattes kernekompetencer. 
 
Analyserne viser, som det fremgår af fig. 9.15 ikke nogen sikker statistisk 
sammenhæng mellem forekomst af stress og fleksibilitet i arbejdets udførel-
se. Der ses således kun mindre variation i det gennemsnitlige stressniveau 
sammenholdt med, om nyhedsarbejderne har lille eller stor mulighed for 
fleksibilitet i tid og sted for arbejdets udførelse.  
 
Derimod findes en markant sammenhæng mellem stress og fleksibilitet i 
faglighed (se fig. 9.15). 

                                              
62 Se projektets metoderapport, delrapport 2.  
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Figur 9.15 
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I jo højere grad, der er krav om fleksibilitet i faglig bredde og spændvidde, 
desto højere forekomst af stress. Som det fremgår af fig. 9.16, findes mere 
end 20 % af nyhedsarbejdere med store krav til faglig fleksibilitet med 
stress i rød zone. Stressforekomsten er cirka det halve heraf blandt nyheds-
arbejdere med lille faglig fleksibilitet. 
 
Figur 9.16 
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Vi så tidligere, at der var en klar sammenhæng mellem arbejdsugens læng-
de og stress. Med analyserne om det grænseløse arbejde kan der lægges 
endnu en brik i puslespillet til belysning af arbejde og stress. Resultatet pe-
ger således på, at variationen i nyhedsarbejdernes stressniveau ikke synes at 



113 

have sammenhæng med arbejdspladsens fleksible rammer, hvorimod krav 
om høj faglig fleksibilitet i arbejdets udførelse findes at være bidragende til 
stress. I næste afsnit er spotlyset rettet mod en anden brik i karakteristikken 
af det moderne, fleksible arbejdsmarked: Jobhopperne. 
 
 
9.6 Fleksibilitet i ansættelse – jobhopper  
Et andet træk ved det moderne, fleksible arbejdsmarked er, at lønmodtager-
ne hyppigt skifter arbejde og arbejdssted i løbet af deres arbejdskarriere. 
Danskerne er det mest mobile folkefærd i Europa. Danskerne flytter tidligst 
hjemmefra, og vi bliver boende det samme sted i kortest tid. Tilsvarende er 
jobmobiliteten i Danmark stor – den suverænt højeste i Europa63. Dansker-
ne er de borgere i EU, der hyppigst har skiftet job inden for det seneste år 
(2005), og 7 ud af 10 forventer at skifte job inden for de kommende fem år. 
Danskerne har sammen med de øvrige nordiske lande flest jobskift i løbet 
af et arbejdsliv og kortest, gennemsnitlig ansættelse hos den enkelte ar-
bejdsgiver, nemlig 4,8 år. Gennemsnittet i EU er på 8,3 år. Danskerne ad-
skiller sig også fra andre europæere ved, at flest – to tredjedele – synes, at 
det er en god idé at skifte job ofte, mens kun omkring en fjerdedel af ty-
skerne har samme holdning. Der er altså også forskelle i opfattelsen af, 
hvad en god karriere og et godt arbejdsliv er. Livstidsansættelse hos en og 
samme arbejdsgiver er ikke længere god latin. Derimod er fleksibilitet ble-
vet et honnørord.  
 
Nyhedsarbejderne er tilsyneladende et mere stabilt folkefærd end gennem-
snitsdanskeren. Han/hun har i gennemsnit arbejdet 7,8 år i den aktuelle stil-
ling på arbejdspladsen. På arbejdspladsen har han/hun tilsyneladende skiftet 
job internt på arbejdspladsen i perioden i og med, at han/hun har arbejdet 
10,9 år (i gennemsnit) på nuværende arbejdsplads. 
 
Det samlede gennemsnit over i hvor høj grad nyhedsarbejdere er jobhoppe-
re dækker over en vis variation set i relation til, hvilken mediearbejdsplads 
man er ansat på. De mest stabile medarbejdere findes på radiostationer. Her 
er den gennemsnitlige ansættelsestid på arbejdspladsen 13,3 år. Ansatte på 
landsavis, regionalavis og lokalavis er andre grupper placeret over gennem-
snittet på 10,9 års anciennitet i virksomheden. I den anden ende af skalaen 
finder vi ansatte på lokal tv-station, der i gennemsnit har været 8,7 år i job-
bet og freelancere (8,8 år). 
  
Stillingstype synes også at være en faktor ved, om man er jobhopper eller 
ej. Fotografer er placeret i toppen anciennitetsmæssigt. De har i gennemsnit 
været 14,9 år på aktuelle arbejdsplads. Andre ’stabile’ grupper er redakti-

                                              
63 Vandenbrande, T. & Coppin L.: Voluntary and forced job mobility in Europe. 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 
Dublin, Ireland. 2007. 
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onssekretærer (12,6 år) og grafiske designere (11,4 år). Journalister/repor-
tere med 10,1 år er placeret lidt under det samlede gennemsnit (10,9 år) og 
freelancere som nævnt noget under. 
 
Selvom der således kan konstateres nogen variation i ansættelsestid i aktu-
elle virksomhed afhængigt af arbejdspladstype og stilling, så findes gruppen 
af nyhedsarbejdere samlet set dog at være mindre jobhoppere sammenlignet 
med danskerne som helhed.  
 
At være jobhopper er aldersafhængigt. Nyhedsarbejdernes ’trofasthed’ over 
for aktuelle arbejdsplads er som forventet klart stigende med alder. De unge 
nyhedsarbejdere i alderen 24-29 år har i gennemsnit været 1,7 år på aktuelle 
arbejdsplads stigende til 16,2 år i aldersgruppen 50-59 år og topper blandt 
nyhedsarbejdere, der er 60 år eller ældre, hvor gennemsnittet er 23 år. En 
nærliggende tolkning af tendensen er, at når vandreårene i de første del år 
som nyhedsarbejder er overstået, så finder nyhedsarbejderen sin rette plads 
og bliver her en stabil medarbejder 
 
I undersøgelsen er mulige grunde til jobskift ikke belyst, så der kan ikke et 
sikkert svar på, om der er sammenhæng mellem det at være jobhopper og 
dette kapitels tema: Stress. Undersøgelsen omfatter dog spørgsmål, som 
antydningsvis kan belyse problemstillingen. Et af disse er nyhedsarbejder-
nes syn på karrieremuligheder. Karriereperspektivet kan være en drivkraft 
ved jobskift, og manglende opfyldelse af forventninger (her karriere) kan 
som bekendt være anledning til at vælge om muligt et andet job.  
 
Undersøgelsens resultater viser, at lidt over halvdelen (52 %) af nyhedsar-
bejderne angiver ved spørgsmålene om, hvad der kendetegner et godt arbej-
de for dem, at karrieremuligheder er meget vigtige eller vigtige. I gruppen 
af nyhedsarbejdere, der prioriterer karriere meget højt, angiver 3 ud af 10 at 
det i meget høj grad eller i høj grad er indfriet i deres nuværende job. Til-
svarende andel (30 %) synes modsat, at det kun i mindre grad eller slet ikke 
er opfyldt, og de resterende 40 % synes, at det delvist er til stede. I gruppen 
af nyhedsarbejderne, der oplever en kløft mellem ideal og virkeligheden 
dvs. gruppen som prioriterer karrieremuligheder meget højt, men som ople-
ver, at det kun i mindre grad eller slet ikke er opfyldt i deres arbejde, er de 
stressede nyhedsarbejdere klart overrepræsenteret. I stressgruppen oplever 
halvdelen, at idealet ’karrieremulighed’ ikke er indfriet i deres nuværende 
arbejde; blandt de ikke-stressede er tilsvarende andel 19 %. Der kan altså 
konstateres en klar forskel, men det er vanskeligt at afgøre, om den mang-
lende opfyldelse af idealet er årsag til stress, eller om forklaringen skal sø-
ges i andre forhold.  
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9.7 Forudsigelighed, forandringer og stress 

9.7.1 Fremtidsudsigter og stress 
Tryghed i ansættelsen har i flere studier vist sig at bidrage til medarbejder-
nes trivsel og engagement i arbejdet og også til deres helbred. Tryghed i 
ansættelsen er afhængigt af forskellige forhold blandt andet: ansættelses-
formen (fast eller tidsbegrænset ansat), omstillinger og forandringer på ar-
bejdspladsen og fremtidsudsigterne. Disse forhold er i fokus i det følgende. 

9.7.2 Ansættelsesform og stress 
Der er betydelig international forskning, som viser, at midlertidige ansættel-
ser giver stress. Det psykiske arbejdsmiljø opleves ringere, og følelsen af 
mindre tryghed og mindre tilknytning til arbejdspladsen er mere udbredt64. 
Set i lyset heraf er det overraskende, at undersøgelsens resultater ikke teg-
ner tilsvarende billede. Højeste forekomst af stress findes blandt fastansatte 
nyhedsarbejdere, hvor 15 % er i stressens ’røde zone’. Blandt nyhedsarbej-
dere i tidsbegrænset stilling er tilsvarende andel 13 %, og laveste stress-
forekomst findes blandt freelancere (11 %) og fastlancere (5,5 %). Tilknyt-
ning til arbejdspladsen er desuden stort set lige udbredt i gruppen af fastan-
satte som blandt tidsbegrænset ansatte. I begge grupper findes lidt over 6 ud 
af 10 med stort eller meget stort engagement i virksomheden65. Resultaterne 
underbygger således ikke tidligere nordiske undersøgelser. 
 
 
9.8 Forandringer og stress 
Et andet karakteristisk træk ved det moderne arbejdsliv er foranderlighed på 
arbejdspladsen. 
 
Det gælder i høj grad i nyhedsbranchen, der er et område præget af turbu-
lens med store og dybtgående forandringer. Undersøgelsen viser, at knap 8 
ud af 10 nyhedsarbejdere har oplevet væsentlige forandringer på deres ar-
bejdsplads det seneste år eller er i en virksomhed, hvor der er aktuelle pla-
ner om forandringer. 
 
Forandringer og omstillinger i arbejdet sætter typisk det psykiske arbejds-
miljø under betydeligt pres, og det stiller store krav til god forandringsle-
delse. Forandringer i form af sammenlægninger, fusion med sammensvejs-

                                              
64 Aronsson, Gunnar, Gustafson, Klas och Dallner, Margareta: Anställningsfor-
mer, arbetsmiljö och hälsa i ett sentrum-periferiperspektiv. I serien Arbete och 
Hälsa 2000: 09. Stockholm: Arbeidslivsinstituttet, Stockholm.Aronsson, Gunnar: 
Hälsoaspekter på tidsbegränsade anställningar. 
65 Skalaen engagement i virksomheden omfatter to spørgsmål: 1) jeg fortæller sine 
venner, at denne virksomhed er et godt sted at arbejde, og 2) denne virksomhed 
inspirerer mig til at yde mit bedste. 
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ning af forskellige arbejdspladser og deres kultur kan ligeledes være en 
kompliceret proces. Information, inddragelse, samarbejdsevne og indføling 
er vigtige egenskaber ved udvikling af den nye arbejdsplads og skabelsen af 
en fælles arbejdspladskultur og et godt arbejdsklima. 
 
Der er altså gode grunde til at sætte fokus på forandringer og udviklingen 
på arbejdspladserne. Derfor er der i spørgeskemaet medtaget en række 
spørgsmål til belysning af forandringer og deres betydning for nyhedsarbej-
dernes arbejde. 
 
I spørgeskemaet blev respondenterne bedt om at afkrydse på en liste over 
forandringer, hvilke typer forandringer der var blevet gennemført på deres 
arbejdsplads inden for det seneste år. Ud fra den forandring, som de synes 
havde haft størst arbejdsmæssig betydning for dem selv, skulle de bedømme 
forandringens betydning for deres arbejdssituation. 

9.8.1 Forandringer og stress 
Forandringer var meget udbredt på nyhedsarbejdernes arbejdspladser. Knap 
7 ud af 10 nyhedsarbejdere havde oplevet væsentlige forandringer på deres 
arbejdsplads det seneste år. Hertil kommer, at 6 % angav, at det er aktuelle 
planer/rygter om forandringer. Lidt over hver femte var ikke på en foran-
dringsramt arbejdsplads. Nogle (6 %) kunne ikke besvare spørgsmålet, da 
de er nye på arbejdspladsen. 
 
Ikke overraskende findes en klar sammenhæng mellem forandringer og 
stress. Blandt nyhedsarbejdere på forandringsramte virksomheder findes 17 
% med høj-stress. Næsten tilsvarende stressniveau konstateres på virksom-
heder, hvor der er planer/rygter om forandringer (16 % med stress), hvor-
imod niveauet er betydeligt mindre blandt den femte del af nyhedsarbejder-
ne, som ikke har oplevet væsentlige forandringer på deres arbejdsplads det 
sidste år. Her findes 7 % med stress i rød zone.  
 
Svarene på gennemførte forandringer viser, at i mange virksomheder har 
der været en række samtidige ændringer eller omstillinger inden for det se-
neste år66. De hyppigste ændringer findes at være (jf. kapitel 5.4): Ledelses-
mæssige forandringer, ændringer i arbejdspladsens organisatoriske struktur, 
teknologiske ændringer, etablering af flere medieplatforme og ændringer i 
arbejdets organisering. Fusion og opkøb af anden virksomhed var også gæl-
dende for den del. Da forandringerne optræder næsten samtidigt, kan det 
ikke siges sikkert, hvilke af forandringerne der særligt har sammenhæng 
med forekomsten af stress.  
 
                                              
66 Som optakt til spørgeskemaundersøgelsen blev der gennemført et pilotprojekt, 
hvor udkast til spørgeskemaet blev afprøvet på en mellemstor regionalavis. Sva-
rene i denne virksomhed viste ligeledes mange og samtidige forandringer inden 
for en kortere periode. 
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Indflydelse på forandringen og stress 
De nyhedsarbejdere, der havde oplevet forandringer på deres arbejdsplads 
inden for det sidste år, fik stillet spørgsmålet, i hvilken grad de havde haft 
indflydelse på den forandring, der havde haft størst betydning for deres ar-
bejde. 12 % angiver, at det havde de i høj grad eller i meget høj grad; 20 % 
svarer ’delvist’. Flertallet (68 %) syntes, at det havde de kun haft i ringe 
grad eller i meget ringe grad. Når graden af indflydelse på forandringer 
sammenholdes med forekomst af stress, viser analysen, at blandt de med 
størst indflydelse på forandringen findes 14 % med høj-stress. Blandt de, 
der oplevede sig i ringe grad informeret, findes 19 % med høj-stress. En 
ting er altså, at gennemførte forandringer findes at have sammenhæng med 
stress, men resultatet viser desuden, at stressniveauet varierer afhængigt af 
graden af indflydelse på det gennemførte – blandt nyhedsarbejderne fra 14 
% til 19 %. 
 
 
9.9 Forandringernes betydning 
Nyhedsarbejdernes bedømmelse af de gennemførte forandringers betydning 
for deres arbejdssituation er illustreret i fig. 9.17.1. På en skala fra minus 5 
(meget negativ betydning) til plus 5 (meget positiv betydning) hælder den 
samlede bedømmelse, som det fremgår af fig. 9.17 i negativ retning. 61 % 
er således placeret på minussiden, 13 % på hverken/eller (”0”), og 26 % på 
skalaens positive side. Det fremgår desuden af fig. 9.17.2, at andel med høj-
stress er klart stigende, desto mere negativ bedømmelsen af gennemførte 
forandring er. I den helt positive ende af skalaen (plus 5) findes igen med 
stress; modsat i den negative ende (minus 5), hvor stress opleves af mere 
end hver tredje (35 % ).  
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Figur 9.17 
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I fig. 9.18 er vurderingen af forandringens betydning fordelt efter mediety-
pe. I den positive ende er lokalt/regionalt tv placeret; modsat i den negative 
ende optræder radiostation.  
 
Figur 9.18 
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I fig. 9.18 er andel med stress i de respektive medietyper også angivet – 
placeret under skalaens akse. Rækkefølgen i forekomst af stress følger helt 
rækkefølgen ved den oplevede betydning af forandringens betydning. Flest 
med stress konstateres på radiostationer, og færrest i lokalt/regionalt tv 
(henholdsvis 17 % og 12,5 % der oplever ret meget eller virkelig meget 
stress). 
 
Lad os kort opsummere: Forandringer på arbejdspladsen og i nyhedsarbej-
dernes arbejde har i meget høj grad været på dagsordenen det seneste år. 
Mange forskellige typer forandringer har været i spil: fusioner, opkøb, orga-
nisatoriske, ledelsesmæssige, teknologiske, arbejdsorganisatoriske m.v. Et 
klart flertal af nyhedsarbejderne synes, at de kun i ringe grad har haft ind-
flydelse på forandringer, der har vedrørt deres egen arbejdssituation. Foran-
dringer og stress har sammenhæng, men graden af indflydelse på forandrin-
gerne findes deslige at have betydning for forekomst af stress. Jo dårligere 
indflydelse på forandringen desto flere med stress. Nyhedsarbejdernes op-
levelse alt i alt af de gennemførte forandringers betydning for deres arbejds-
situation er gennemsnitlig negativ, hvor det mest negative billede optræder 
på radiostationer.    
 
Undersøgelsen giver også et svar på, hvordan nyhedsarbejderne ser på 
fremtiden. 
 
I undersøgelsen blev respondenterne spurgt, om de bekymrede sig for, om 
følgende kunne ske for dem i den nærmeste fremtid: 

• At de blev overflødige pga. ny teknologi, ændringer i arbejdet mv. 
• At de blev overflyttet til andet arbejde. 
• At de blev arbejdsløse. 
• At de fik svært ved at finde et nyt job, hvis de blev arbejdsløse. 
 
Tre af de fire mulige utryghedsskabende forhold findes ikke overraskende 
at have en klar sammenhæng med oplevelse af stress. Det konstateres ift. at 
kunne blive overflødig, forflyttet og blive arbejdsløs. Ved disse forhold ses, 
at i jo højere grad, at pågældende forhold bekymrer personen, desto større 
forekomst af stress. Tendensen er ved alle tre forhold som vist i tabel 9.6, 
hvor sammenhængen mellem bekymring for at kunne blive overflødig og 
stress er vist. Bekymring om, at det bliver svært at finde et nyt job, hvis 
man bliver arbejdsløs, adskiller sig fra de øvrige; her findes ikke signifikant 
forskel mellem de ikke-stressede og de stressede. Det kan tolkes som, at for 
nyhedsarbejderne kan det være utryghedsskabende at blive fyret – blive 
arbejdsløs, men de har tilsyneladende så stor tiltro til, at hvis det sker, så 
kan de finde nye jobmuligheder, og opleves derfor mindre stressende. 
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Tabel 9.6: Bekymring om at kunne blive overflødig på arbejdspladsen sammen-
holdt med forekomst af stress. I procent 

 
Slet ikke 

Ikke 
meget 

Nogen 
grad Høj grad 

Meget høj 
grad Total 

Ikke-stress 75 66 59 44 30 67 
Stress 25 34 41 56 70 33 
 N=891 N=547 N=325 N=96 N=67 N=1926 

P=.000 
 
Nye ansættelsesformer præger nyheds- og medieverdenen. Nyhedsarbejde-
re, der arbejder under freelancevilkår, er udbredt blandt medlemmer af 
Dansk Journalistforbund og udgør omkring 15 % af samtlige medlemmer – 
et niveau der tilsyneladende har været stabilt de senere år. Tidsbegrænset 
ansættelse, projektansættelse o.l. er en anden type ’friere’ ansættelse. De 
udgør omkring 5 % af samtlige respondenter i undersøgelsen. Den ’frie’ og 
løsere ansættelsesform kan indebære mindre tryghed såvel økonomisk som 
socialt og gøre det sværere at planlægge fremtiden. Undersøgelser har vist 
en sammenhæng mellem tryghed og stress, og tilsvarende kunne derfor for-
ventes gældende for de ’frie fugle’/freelancere og nyhedsarbejdere i løsere 
ansættelsesformer. Men det tyder undersøgelsen ikke på, når stressfore-
komst sammenlignes ansættelsesformerne imellem. Freelancere og personer 
med løsere/tidsbegrænset ansættelsesform er nemlig de grupper, hvor 
stressforekomst er lavest. Blandt de fastansatte er forekomst af høj-stress 15 
%: blandt freelancere og fastlancere ”kun” 10 %.   
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10 Virksomhedens sociale kapital – et nyt 
tema i arbejdsmiljøforståelsen 

Virksomhedens sociale kapital  
Samarbejde, inddragelse, delegering og medindflydelse er begreber, som 
har fået stigende betydning i det moderne arbejdsliv og internt i virksomhe-
derne. Det kommer bl.a. til udtryk i den stigende interesse for værdibaseret 
ledelse. Interessen for, hvordan man kan opbygge gensidigt forpligtende 
relationer ikke kun i gruppen, men også mellem grupper og i virksomheden 
som helhed, så samarbejdsvanskeligheder og konflikter undgås og engage-
ment og produktivitet i stedet er på virksomhedens dagsorden, ses nu ikke 
længere kun i et organisatorisk og teknologisk perspektiv, men også i rela-
tion til de sociale relationer og udvikling af arbejdspladskulturen. ”Magt” 
var tidligere en typisk konflikt- og reguleringsmekanisme i virksomhederne, 
men i takt med globaliseringen af arbejdsmarkedet og de nye ledelsesfor-
mer og medbestemmelsessystemer i virksomhederne har begreber – der er 
centrale i definitionen af social kapital – såsom fælles interesser, dialog, 
tillid, netværk og normer – vundet indpas i virksomhedernes nyudvikling.   
 
Begrebet social kapital (fx hos Bourdieu, Coleman, Putnam) er blevet brugt 
i forskellige sammenhænge fx økonomiske til at forklare, hvorfor nogle lan-
de klarer sig bedre end andre, eller hvorfor der er forskelle i sundhedstil-
standen regionalt. Først inden for de senere år er begrebet også dukket op i 
virksomheds- og arbejdsmiljøsammenhæng. Social kapital beskriver en 
egenskab ved virksomheden – en kollektiv ressource, som virksomheden 
kan drage nytte af, og et gode, som gør den i stand til at løse dens kerneop-
gave. Undersøgelser på virksomhedsniveau har vist, at begrebet virksomhe-
dens sociale kapital giver os en supplerende forståelsesramme for, hvad der 
skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Og den endnu sparsomme forskning på 
området peger på, at god social kapital har positiv betydning for virksom-
hedens arbejdsmiljø, produktivitet og medarbejdernes helbred67.   

10.1.1 Virksomhedernes sociale kapital i mediebranchen 
Elementerne i medievirksomhedernes sociale kapital består af tre kompo-
nenter68, illustreret i figuren nedenfor.  

                                              
67 Gylling K.O. et al: Hvidbog. Virksomhedens sociale kapital. Arbejdsmiljørådet 
og NAF. 2008. 
68 Se note 28.  
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Retfærdighed

Samarbejdsevne

Tillid

Virksomhedens sociale kapital

Kilde: Hvidbog 
Virksomhedens sociale kapital, 2008

 
 
I hvert af de tre elementer indgår forskellige aspekter som angivet i neden-
stående skematisk oversigt, og i note 69 er de konkrete spørgsmål, der indgår 
i hvert element/skala, angivet. I noten beskrives desuden test af skalaernes 
pålidelighed og skalakonstruktion.   
                                              
69 Skalaen ”Lodret tillid” ” omfatter følgende spørgsmål (spørgsmål nr. angivet i paren-
tes): Synes du, at man kan store på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? (92), Hol-
der ledelsen vigtige informationer skjult for medarbejderne? (96). Ledelsen stoler på, at 
medarbejderne gør et godt stykke arbejde? (97). Opmuntrer din nærmeste leder dig til at 
sige fra, når du ha en anden mening? (75). Test af skalaen: Cronbachs alpha er = 0.727 
Skalaen ”Vandret tillid” omfatter følgende spørgsmål: Holder de ansatte informationer 
skjult for hinanden? (93). Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen? (94). Stoler 
de ansatte i almindelighed på hinanden? (95). Test af skalaen: Cronbachs alpha er = 0.751 
Skalaen ”Retfærdighed og respekt” omfatter følgende spørgsmål: Fordeler din nærme-
ste leder arbejdet retfærdigt og upartisk? (79). Behandler din nærmeste leder de ansatte 
retfærdigt og lige? (80). Bliver dit arbejde værdsat af din nærmeste leder? (73b) Interesse-
rer ledelsen sig for de ansattes helbred og trivsel? (99). Er det muligt at få hjælp hos din 
nærmeste leder, hvis du har brug for det? (81). Synes du, at din løn er retfærdig i forhold 
til din indsats? (111). Test af skalaen: Cronbachs alpha er = 0.871 
Skalaen ”Samarbejdsevne” omfatter følgende spørgsmål: Hvis du har brug for det, kan 
du så få hjælp og støtte til dit arbejde fra dine kolleger? (70). Synes du, at der er et rigtigt 
godt samarbejde mellem andre faggrupper, som du arbejder sammen med i det daglige? 
(72). Opmuntrer din nærmeste leder dig til at tage del i vigtige beslutninger? (74). Gør din 
nærmeste leder noget for, at du kan udvikle dine færdigheder og talenter? (78). Prioriterer 
din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? (78). Er det muligt at få hjælp og 
støtte hos din nærmeste leder, hvis du har brug for det? (81). Tager man sig godt af de 
ansatte på din arbejdsplads? (98). (Hvordan er klimaet på din arbejdsplads) … Opmun-
trende og støttende (88). Test af skalaen: Cronbachs alpha er = 0.849. 
Skalaen ”Virksomhedens sociale kapital” omfatter de fire ovenstående skalaer. Test af 
skalaen: Cronbachs alpha er = 0.909. 
Cronbach's α (alpha) er almindeligt anvendt som et mål for den indre sammen-
hæng, pålideligheden af det psykometriske instrument. Testen viser ved alle ska-
laer god pålidelighed 
Skalakonstruktion: Hver af skalaerne er femdelt, symmetrisk ud fra det samlede 
udfaldsrum for de stillede spørgsmål. (uddybet og beskrevet i delrapport 2). 
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Samarbejdsevne 
 

Omfatter normer for gensidige forpligtelser samt mulighe-
der og rammer for samarbejdets udfoldelse  

Tillid og troværdighed 
 

Omfatter både tilliden mellem medarbejderne indbyrdes 
og mellem ledelse og medarbejdere samt i ledelsen ind-
byrdes. I analysen ses der både på vandret og lodret tillid. 
Lodret er tilliden mellem ledelse og medarbejdere, 
vandret tillid er tilliden indbyrdes medarbejderne imellem 
og ledere indbyrdes. Tillid fordrer, at begge parter – med-
arbejdere som ledere – opfører sig troværdigt og tillids-
skabende.  

Retfærdighed og respekt 
 

Omfatter oplevelsen af at blive behandlet retfærdigt dvs. 
såvel fordeling af belønninger (fx løn og ros), værdsættel-
se, retfærdig fordeling af goder og opgaver som den per-
sonlige behandling, som man udsættes for.  

Social kapital 
Indholdet i og dynamikken mellem de tre dimensioner 
ovenfor sammenfattes i udtrykket ’virksomhedens sociale 
kapital’, som illustreret i modellen nedenfor  

 

10.1.2 Social kapital i nyhedsarbejdernes virksomheder 
Forekomsten af de tre elementer – samarbejdsevne, tillid (lodret og vandret) 
samt retfærdighed og respekt – i medievirksomhedernes sociale kapital fin-
des generelt at ’hælde’ i positiv retning, som det fremgår af fig. 10.1. Und-
tagelsen er lodret tillid, hvor stor tillid og lille tillid forekommer stort set 
lige hyppigt. 
 
Figur 10.1 
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Når ovenstående elementer ses samlet, tegner sig følgende billede af den 
sociale kapital i medievirksomhederne:  

• 17 % findes med lille/meget lille social kapital. 
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• 41 % med middel social kapital. 
• 42 % med stor/meget stor social kapital. 
 
Resultaterne viser, at forekomst af stor social kapital optræder mest i de 
mellemstore virksomheder, men fundet afviger ikke signifikant fra de min-
dre og helt store medievirksomheder. Derimod findes betydelig variation i 
relation til virksomhedens organisatoriske struktur. Stor social kapital fin-
des således langt mest udbredt i virksomheder med en overvejende flad or-
ganisatorisk struktur sammenlignet med virksomhederne med hierarkisk 
opbygning (se fig. 10.2). 
 
Figur 10.2 
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Der findes endvidere en klar variation i social kapital set i relation til type 
virksomhed. Stor eller meget stor social kapital topper i lokal/regional tv-
station, og i bunden findes landsavis, internet/flere medievirksomheder 
samt landsdækkende tv, hvor andel med god social kapital i top og bund er 
henholdsvis 60 % og 34-36 %.   
 
I litteraturen om social kapital findes >tillid< at være et særligt centralt 
element. Nærværende undersøgelse viser betydelig variation i ’tillid’ – især 
lodret tillid varierer de forskellige typer mediearbejdspladserne imellem. I 
fig. 10.3 er de forskellige medietyper (avis, tv og radio) plottet ind på de to 
akser – vandret og lodret tillid. Lokal-tv falder mest positivt ud. Her er så-
vel vandret som lodret tillid størst. Laveste lodret tillid konstateres på lands-
aviserne, hvor også den vandrette tillid er lav.  
 
Af fig. 10.3 fremgår det ligeledes, hvordan vandret og lodret tillid fordeler 
sig afhængt af arbejdspladsens organisatoriske opbygning og struktur. For-
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skellen i tillid er markant forskellig i virksomheder med overvejende flad 
struktur sammenlignet med virksomheder med overvejende hierarkisk 
struktur. I virksomheder med overvejende flad struktur findes såvel vandret 
som lodret tillid at være størst. Midt imellem disse to typer virksomheder 
finder vi virksomheder med en kombination af flad og hierarkisk struktur. 
Lokal- og regionalaviser ligger også højt på lodret tillid, men regionalaviser 
er placeret lavest ved vandret tillid.  Landsavisen ligger lavest på lodret til-
lid og også lidt under gennemsnittet for vandret tillid.    
 
Figur 10.3: Tillid, fordelt på medietyper og virksomhedens organisatoriske struktur  
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”Tillid” og stress findes at være klart relateret til hinanden. For at få et til-
strækkeligt stort talmæssigt grundlag for analysen ses der i tabel 10.1 ikke 
på andel med stress (som ved øvrige resultater), men på nyhedsarbejdere 
uden stress 
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Tabel 10.1: Vandret og lodret tillid sammenholdt med forekomst af nyhedsarbejde-
re uden stress 

Stor + meget 
stor

MiddelMeget lille + 
lille

Vandret 
tillid:

62 %
(n=104)

48 %
(n=147)

35 %
(n=58)

Meget lille + 
lille

71 %
(n=290)

53 %
(n=332)

47 %
(n=36)

Middel

79 %
(n=388)

69 %
(n=93)

43 %
(n=7)

Lodret tillid:
Stor + meget 
stor

Andel uden stress

 
Som forventet findes den langt største gruppe af ikke-stressede, hvor såvel 
vandret som lodret tillid er stor. Og andelen af ikke-stressede falder, jo 
mindre tillid er (såvel vandret som lodret). Der, hvor tilliden er mindst (me-
get lille eller lille såvel vandret som lodret tillid), er det kun hver tredje, 
som er ikke-stresset. Modsat findes 8 ud af 10 at være ikke-stressede, når 
vandret som lodret tillid er stor eller meget stor.  

10.1.3 Forandringer og virksomhedens sociale kapital 
Forandringer på arbejdspladsen er, som tidligere beskrevet, meget udbredte 
i medievirksomhederne. Forundersøgelsen i projektet, hvor en regional avis 
var i fokus, viste, at på pågældende arbejdsplads var forandringerne mang-
foldige og omfattede såvel organisatoriske, teknologiske som ændrede ar-
bejdsfunktioner og -opgaver. Samtidighed i og kombination af forskellige 
typer forandringer prægede altså arbejdspladsen. Tilsvarende billede anty-
des ud fra selve spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsen muliggør der-
med ikke at sætte fokus på og studere de særskilte forandringers betydning 
grundet kompleksiteten.  
 
Undersøgelsen giver derimod mulighed for at sammenligne forandrings-
ramte virksomheder med virksomheder, der ikke har været udsat for væ-
sentlige forandringer inden for det seneste år. Forekomst af social kapital i 
de to typer virksomheder viser klare forskelle, som det fremgår af fig. 10.4.  
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Figur 10.4 
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Som det ses af fig. 10.4 optræder højeste forekomst af stor eller meget stor 
social kapital i virksomheder, hvor respondenterne ikke har oplevet, at der 
har været væsentlige forandringer på deres arbejdsplads i det sidste år. Ni-
veauet for god social kapital er lidt herunder de steder, hvor der ikke har 
været forandringer, men der har været planer eller diskussioner herom, og 
laveste niveau (38 %) med god social kapital observeres hos de forandrings-
ramte.  
 
Resultaterne viser, at forringelsen i social kapital i de forandringsramte 
virksomheder er tættest knyttet til den lodrette tillid samt til oplevelsen af 
(forringet) retfærdighed og respekt. Bidragende hertil kan være, i hvor høj 
grad medarbejderne oplever at have haft indflydelse på den forandring, der 
har haft størst betydning for vedkommendes arbejdssituation. 
 
Total set synes hovedparten (69 %), at de har haft ringe eller meget ringe 
indflydelse, og det er næppe overraskende, at langt flere respondenter på ar-
bejdssteder med lille social kapital end på steder med god social kapital op-
levede at have ringe indflydelse på de gennemførte forandringer (henholds-
vis 88 % og 54 %).   
   
Samlet set tyder resultaterne på, at gennemførte forandringer for flertallet 
har været på ’tabskontoen’ i virksomhedernes sociale kapital. Resultaterne 
viser desuden, at forandringerne af flertallet opleves negativt i relation til 
deres egen arbejdssituation. Det angives af 61 % af de forandringsramte; 13 
% synes hverken/eller, og 26 % synes, at forandringerne har haft positiv 
betydning for deres arbejdssituation. 
 



128 

10.1.4 Engagement og social kapital 
Flere undersøgelser 70 har vist en sammenhæng mellem engagement på ar-
bejdspladsen og virksomhedens sociale kapital. Nærværende undersøgelse 
er ingen undtagelse herfra.  
 
Figur 10.5 
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Fig. 10.5 viser en markant stærk sammenhæng mellem engagement og virk-
somhedens sociale kapital. Engagement henfører til spørgeskemaets spørgs-
mål: ”Denne virksomhed inspirerer mig virkelig til at yde mit bedste” og til 
”Jeg fortæller mine venner, at denne virksomhed er et godt sted at arbejde”. 
Engagement svarer her til managementlitteraturens begreb commitment. I 
virksomheder med stor eller meget stor social kapital findes knap 9 ud af 10 
med meget stort eller stort engagement. Modsat i virksomhederne med lille 
eller meget lille social kapital. Her dominerer lavt engagement i virksomhe-
den. 
 
Tilsvarende markant sammenhæng findes mellem rolleklarhed og virksom-
hedens sociale kapital. Rolleklarhed er meget udbredt, hvor den sociale ka-
pital er stor; modsat lav hvor den sociale kapital er ringe, og i forlængelse 
heraf optræder rollekonflikter næsten ikke ved god social kapital, hvorimod 
det er udbredt, hvor den sociale kapital er lav. Andelen, der oplever deres 
arbejde meningsfuldt, er ligeledes langt større, hvor social kapital er høj, 
end steder, hvor den er lav. Henholdsvis 90 % og 52 % oplever således me-
get ofte eller ofte, at deres arbejde er meningsfuldt.    
 
Klimaet på arbejdspladsen opleves også betragteligt forskelligt på arbejds-
pladser med henholdsvis lille og stor social kapital. Virksomheder med stor 
social kapital findes især karakteriseret ved, at klimaet opleves som afslap-
pet og behageligt samt opmuntrende og støttende (se fig. 10.6). Denne ka-
rakteristik er nærmest fraværende ved lille social kapital, hvorimod klimaet 
                                              
70 Se Hvidbog om social kapital. 
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her mere karakteriseres ved at være stift og regelstyret, mistroisk og mis-
tænksomt. Og konkurrencepræget optræder delvist mere end ved god social 
kapital. 
 
Figur 10.6 
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I forskningen i det nye arbejdsliv er der en optagethed af begrebet den psy-
kologiske kontrakt 71 – et begreb relateret til teorierne om social kapital, og 
et begreb der refererer til de gensidige formelle og uformelle løfter og afta-
ler mellem medarbejder og leder. Undersøgelser viser, at graden af opfyl-
delse af den psykologiske kontrakt findes at have sammenhæng med enga-
gement, motivation, trivsel og helbred. I nærværende undersøgelse blev 
respondenterne bedt om at forholde sig til påstanden: ”Jeg oplever, at min 
leder har overholdt alle de aftaler/løfter, jeg fik ved min ansættelse”. Som 
forventet findes en meget stærk sammenhæng mellem god social kapital og 
opfyldelse af den psykologiske kontrakt. Der er nærmest tale om en tode-
ling, hvor manglende opfyldelse langt overvejende knytter sig til lille social 
kapital, og opfyldelse til god social kapital. 
 

                                              
71 Rousseau, D.M. (2001). Schema, promise and mutuality: The building blocks 
of the psychological contract. Journal of Occupational and Organizational Psy-
chology, 74, 511-541 Rousseau argumenterer i denne artikel for, at skema, løfte 
og gensidighed er tre centrale elementer i forståelsen af den psykologiske kontrakt 
og således af, hvordan folk opfatter og reagerer på forandringer. 



130 

10.1.5 Opsamling 
Medievirksomhedernes sociale kapital findes samlet set at hælde i positiv 
retning. Især oplevelse af retfærdighed og respekt, vandret tillid (medarbej-
derne ’på gulvet’ imellem) og samarbejdsevne trækker den sociale kapital i 
positiv retning, hvorimod det kniber lidt med lodret tillid (ledelse og med-
arbejdere imellem).  
 
Den gode sociale kapital optræder hyppigst i virksomheden med overvejen-
de ’flad organisation’, og signifikant mindre i virksomheder, der overvejen-
de har en hierarkisk organisation. Markant variation i social kapital findes 
desuden i relation til typen af medievirksomhed, hvor stor social kapital 
forekommer langt hyppigere i regionalt tv end i landsdækkende tv-station 
og på landsaviser. 
 
Forandringer er et ’stabilt’ element i store dele af nyhedsbranchen. Selve 
forandringen og måden forandringer implementeres på findes at have klar 
sammenhæng med graden af social kapital. Forandringsramte virksomheder 
findes således generelt med laveste social kapital, og er medarbejdernes 
oplevelse at de kun i ringe grad har været inddraget i forandringen stiger 
’tabskontoen’ på den sociale kapital.  
 
Virksomheden med stor social kapital sammenlignet med virksomheden 
med lav social kapital er desuden langt hyppigere karakteriseret ved: com-
mitment og høj medarbejderengagement  i virksomheden, god opfyldelse af 
den psykologiske kontrakt, afslappet og behageligt arbejdsklima, rolleklar-
hed, og at arbejdet opleves som meningsfuldt.   
 
Stor social kapital er således associeret til positive faktorer i det psykiske 
arbejdsmiljø. I næste afsnit rettes blikket mod, i hvor høj grad virksomhe-
dens sociale kapital har betydning for medarbejdernes trivsel og velbefin-
dende. 
 
 
10.2 Virksomhedernes sociale kapital og medarbejdernes 

helbred 
Resultaterne viser samstemmende med andres undersøgelser, at der er en 
klar sammenhæng mellem virksomhedens sociale kapital og personalets 
helbredstilstand. 
 
Det viser sig i forhold til stress (se fig. 10.7), hvor resultaterne viser, at op-
levelsen af stress er klart aftagende i jo højere grad den sociale kapital er 
god, og ved meget god social kapital konstateres næsten ingen med stress i 
den ’røde zone’.  
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Figur 10.7 
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Det viser sig også i relation til selvvurderet helbred (se tabel 10.2), hvor der 
findes en markant, stærk sammenhæng mellem oplevelsen af ens helbred og 
grad af social kapital: Jo større social kapital, desto flere oplever at have et 
godt helbred. 
 
Tabel 10.2: Oplevelse af helbredstilstanden sammenholdt med virksomhedens so-
ciale kapital. I procent 

 Social kapital 
Hvordan synes du dit 
helbred er alt i alt? 

Meget lille 
og lille Middel Stor Meget stor 

Fremragende ..................  6 9 10 19 
Vældig godt ....................  27 36 42 46 
Godt ................................  44 44 41 31 
Mindre godt  ....................  20 11 6 4 
Dårligt .............................  3 0.9 0.8 0 

Total ...............................  100 
N=239

100 
N=551

100 
N=502

100 
N=72 

Chi-2 p = .000 
 
Et tredje eksempel er sygefravær fra arbejdet, hvor selvrapporteret sygefra-
vær findes at være klart stigende i takt med lavere social kapital (se tabel 
10.3). 
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Tabel 10.3: ”Hvor mange arbejdsdage har du været sygemeldt inden for de sidste 
12 måneder?”  

Social kapital Gennemsnit N Std. Deviation 
Meget lille social kapital 24,71 24 38,453 
Lille social kapital 12,57 205 27,694 
Middel social kapital 5,89 536 16,660 
Stor social kapital 5,66 490 16,848 
Meget stor social kapital 3,74 68 8,215 
Total 7,07 1323 19,417 

 
Sygefraværet findes således at være mere en 3 gange højere i virksomheder 
med lav/lille social kapital sammenlignet med virksomheder med meget 
stor social kapital. 
 
 
10.3 Sammenfatning og konklusion  
Teorierne om social kapital kan ses som en udvidelse af Karaseks krav-
kontrol model. Krav-kontrol modellen opererer primært på individniveauet, 
hvorimod social kapital er mere på organisations- og relationsniveauet og 
udsiger noget vigtigt om dynamikken i organisationen og om organisations-
strukturens og ledelseskvalitetens betydning for bl.a. motivation, engage-
ment og arbejdsmiljø i virksomheden. 
 
I gennemgangen af undersøgelsens resultater om virksomhedens sociale 
kapital genfindes forhold, som også andre undersøgelser har påvist, og nye 
aspekter kommer til. Resultaterne er sammenfattet og indarbejdet i neden-
stående skitse. Modellen er baseret på ovenstående resultater og illustrerer 
sammenhæng og dynamik af udvikling i social kapital og dets betydning for 
arbejdslivsfaktorer og medarbejdernes trivsel og helbred.   
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Figur 10.8 
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Resultaterne viser, at god social kapital har sammenhæng med arbejdsplad-
sens struktur og organisatoriske opbygning, hvor god social kapital knytter 
sig stærkest til arbejdspladsen med flad organisation. Social kapital inde-
holder endvidere elementer relateret til ledelseskvalitet – delegering, ind-
dragelse og medbestemmelse, hensyn og støtte.  
 
Forandringer på arbejdspladsen findes at øve indflydelse på og have betyd-
ning for den sociale kapitals kvalitet – virksomhedens samarbejdsevne, den 
gensidige tillid (især lodret tillid, ledere og medarbejdere imellem) og ople-
velse af respekt, værdsættelse og retfærdighed.  
 
Forandringer på mediearbejdspladserne findes generelt at være omfattende 
og massive. Det har utvivlsomt betydning for den sociale kapitals konstruk-
tion, og forandringernes art og omfang bidrager sandsynligvis til, om virk-
somheden kategoriseres som havende lille eller stor social kapital. Imple-
mentering, information og medbestemmelse, findes – ligesom i andre un-
dersøgelser – at være en modererende faktor, hvor rettidig information og 
medbestemmelse har tendentiel positiv betydning for de berørtes oplevelse 
af forandringens resultat. Analyserne understøtter dette, hvor resultaterne i 
nærværende undersøgelse viser, at information og oplevelse af indflydelse 
er langt mest udbredt i virksomheder med god social kapital. 
 
Andre undersøgelser72 har vist, at der kan være en sammenhæng mellem 
social kapital og virksomhedens produktivitet, effektivitet og kvalitet. Re-
sultaterne i nærværende undersøgelse viser, at i virksomheder med god so-
                                              
72 Jf. oversigt i kapitel 4.2 i Hvidbog. Virksomhedens sociale kapital. 
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cial kapital, er opfattelsen, at forandringerne har haft positiv betydning, 
mest udbredt. Ud fra de foreliggende data er det dog vanskeligt at afgøre, 
om det er virksomhedens sociale kapital eller omfanget af forandringer og 
implementering heraf, der har betydning for de fundne forskelle i synet på 
produktivitets- og effektivitetseffekter i virksomheder med henholdsvis stor 
og lille social kapital. 
 
Undersøgelsens resultater om den sociale kapitals betydning for arbejdsliv, 
arbejdsmiljø og helbred viser interessante fund. Der findes markant stærk 
sammenhæng mellem følgende forhold, hvor virksomheder med god social 
kapital træder langt mest positivt frem ved: 

• Engagement, commitment med arbejdspladsen fremmes. Andre undersø-
gelser viser, at dette fremmer lysten til at yde ekstra, og at arbejdsplad-
sens omdømme og attraktion i omverdenen højnes. 

• Tiltro og tilknytning til arbejdspladsen fremmes, og den såkaldte psyko-
logiske kontrakt opleves i højere grad opfyldt og efterlevet. 

• Klimaet på arbejdspladsen er i langt højere grad karakteriseret ved at væ-
re opmuntrende og støttende og ved at have et afslappende og behageligt 
miljø. Forhold, der er veldokumenterede som trivselsfremmende.  

• Arbejdet opleves i højere grad som meningsfuldt. Rolleklarhed er langt 
mere udbredt, og samarbejdet kollegerne imellem og især op og ned i or-
ganisationen er betydeligt mere udbredt sammenlignet med virksomhe-
der med lille social kapital. 

 
Alle aspekterne er centrale elementer i det gode psykiske arbejdsmiljø.  
 
Betydningen af god social kapital viser sig ikke mindst på helbredssiden. 
Der findes således en signifikant stærk sammenhæng mellem social kapital 
og medarbejdernes velbefindende, stress og sygefravær. I virksomheden 
med god social kapital konstateres bemærkelsesværdig lav forekomst af 
stress og sygefravær samt høj forekomst af velbefindende, og helbredet vur-
deres af flertallet af medarbejderne som vældig godt eller fremragende.  
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