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Forord 
Sygefravær  og arbejdsfastholdelse er  områder, der i de senere år har haft stor  interesse. Fra tidligere 
undersøgelser vides, at fravær ud over at have sammenhæng med sygdom kan have sammenhæng med 
en række andre faktorer, som påvirker opfattelse og forløb af sygdom. Der er således tale om et kom-
plekst samspil mellem helbredsmæssige forhold, forhold i arbejdsmiljøet, personlige-, livsstilsmæs-
sige- og kulturelle forhold. Så derfor er der såvel på det individuelle plan, på virksomhedsniveau, i 
sundhedssektoren, i det sociale system og ud fra et økonomisk perspektiv god mening i at forsøge at 
afdække faktorer, der har betydning for fravær.  
 
Også inden for væksthusgartnerområdet er der stor interesse for fravær og arbejdsfastholdelse. SiD 
Gartnernes Fagforening i Århus, Gartneribrugets Arbejdsgiverforening , BAR Jord til Bord og nogle 
gartnerier har fundet behov for at få afdækket omfanget af fravær og faktorer, der påvirker fraværet, 
med henblik på at iværksætte tiltag, der vil kunne reducere fravær og fremme arbejdsfastholdelse.  
 
Dette projekt er sat i værk via et samarbejde mellem SiD Gartnernes Fagforening Århus, Gartneribru-
gets Arbejdsgiverforening, Bar Jord til Bord, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital og 
Socialmedicinsk Enhed, Afdelingen for Folkesundhed, Århus Amt. 
 
Projektet har fået økonomisk støtte af Koordinationsudvalget i Århus Kommune og Arbejdsmiljørå-
dets pulje via BAR Jord til Bord. 
 
Vi vil gerne takke alle dem, der har deltaget i projektet – en særlig tak skal rettes til de væksthusgart-
nere og gartnerier, der har deltaget i såvel interview som spøgeskemaundersøgelsen. 
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Hvorfor gik vi i gang med undersøgelsen 
Der foreligger få undersøgelser af arbejdsmiljøet i væksthusgartnerier i Danmark. En un-

dersøgelse af det fysiske arbejdsmiljø i gartnerier på Fyn viser, at der i flere  arbejdsfunktio-
ner er uhensigtsmæssige belastninger af bevægeapparatet i form af ensidigt gentaget arbejde, 
statisk rygbelastende arbejde, uhensigtsmæssige løft, træk og skub. Og at det er muligt via en 
anden tilrettelæggelse af arbejdsfunktionerne at undgå disse og dermed forebygge varige fysi-
ske gener. I samme undersøgelse er der foretaget en screening af det psykiske arbejdsmiljø. 
Undersøgelsen viser, at der er tilfredshed med arbejdet og kolleger, men at der er begrænset 
indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdsfunktioner, arbejdstempo og pauser. Undersøgelsen 
konkluderer videre, at høj anciennitet blandt væksthusgartnerne kan tages som udtryk for et 
godt psykisk arbejdsmiljø (kilde: Ergonomi i Danske Gartnerier, Arbejdsmedicinsk Klinik 
Odense og BST-Fyn A/S).  

I en undersøgelse af sygdomsmønstret blandt specialarbejdere i DK rapporteres om hyppi-
gere tilfælde af bevægeapparatsgener end for andre jobgrupper (kilde: Specialarbejdernes 
sygdomsmønster – sygefravær og ventetider på undersøgelse/behandling i den offentlige sy-
gehussektor i 1999 fordelt på arbejdsløshedskasser). 

Der er formodning om stort fravær blandt væksthusgartnere i Århusområdet, men der fore-
ligger ikke tal, som kan dokumentere dette. Der har hidtil været en del fokus på det fysiske 
arbejdsmiljø, og der er formodning om, at der har været iværksat en række tiltag for at bedre 
det fysiske arbejdsmiljø, som ikke har  ændret på fraværet. 

Arbejdsmiljøundersøgelser fra Arbejdsmiljøinstituttet i Danmark har vist en generel ten-
dens med stigning i andelen, der er udsat for ensidigt gentaget arbejde, mens andelen med 
tungt arbejde er faldet (kilde: Arbejdsmiljø i Danmark 2000, Arbejdsmiljøinstituttet), hvilket 
formentlig er en konsekvens af, at mange arbejdsprocesser er blevet automatiseret. Dette for-
modes også at være tilfældet for væksthusgartnere. 

Via et pilotprojekt foretaget ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus er det erfaret, at fraværet 
i væksthusgartnerier i Århusområdet kan være betinget af en kombination af personlige og 
familiære forhold, arbejdsfunktioner og arbejdspladsernes kultur.  

På denne baggrund er der fundet behov for en nærmere afdækning af omfanget af fravær, 
årsager hertil samt afdækning af faktorer, som kan styrke nærvær og dermed begrænse fravær.   
 
Hvad ville vi med undersøgelsen 
Formålet med projektet var: 
- at beskrive væksthusgartnerområdet såvel på individ- som virksomhedsniveau, 
- at afdække omfanget af fravær på såvel individ- som virksomhedsniveau, 
- at identificere fraværs- og nærværsfaktorer på såvel individ- som virksomhedsniveau. 
 
Hvem deltog og hvad gjorde vi 
Design 

Undersøgelsen blev designet som et tværsnitsstudium. Undersøgelsen  foregik i to faser: 
 Første fase bestod af en pilotundersøgelse med interview af enkelte medarbejdere og lede-
re på 3 udvalgte gartnerier. På hvert af de udvalgte gartnerier blev der dannet en fokusgruppe 
bestående af frivillige ansatte og ledere. Interviewet  blev struktureret således, at interviewe-
ren fremlagde en række temaer til diskussion i gruppen. Intervieweren fungerede som mode-
rator/katalysator af diskussion. Temaerne omhandlede forhold omkring fravær og nærvær 
samt forhold omkring arbejdsmiljø, arbejdspladsens organisering og kultur. Formålet med fo-
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kusgruppeinterviewene var at afdække de områder, der skulle undersøges i den efterfølgende 
fase. 
 Anden fase bestod af en spørgeskemaundersøgelse. 

Inspireret af pilotundersøgelsen, et spørgeskema fra Arbejdsmiljøinstituttet om psykisk ar-
bejdsmiljø og undersøgelser vedrørende det fysiske arbejdsmiljø blev der udarbejdet et spør-
geskema A til de ansatte i væksthusgartnerier og et spørgeskema B til virksomhederne. Spør-
geskemaet til de ansatte  indeholdt spørgsmål vedrørende personlige/sociale forhold, forhold 
vedrørende arbejdspladsen, det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, selvvurderet helbred og fra-
vær. Spørgeskemaet til virksomhederne indeholdt spørgsmål vedrørende virksomhedens stør-
relse, produktion, organisering og fravær. 
 Spørgeskemaerne blev udsendt via SiD-Gartner i Århus på grundlag af medlemsliste og en 
fortegnelse over virksomhederne. 
 Spørgeskema A blev udsendt til samtlige 622 nuværende ansatte og tidligere ansatte, der 
har været ansat inden for de seneste 3 måneder (af hensyn til sæsonledighed) i væksthusgart-
nerier i Århus Amt. 
 Spørgeskema B blev udsendt til i alt 60 væksthusgartnerier i Århus Amt. 
 Spørgeskemaerne blev udsendt december 2002 og januar 2003. For spørgeskemaet til de 
ansatte blev der rykket for besvarelse 2 gange, for spørgeskemaerne til virksomhederne 1 
gang. 

Data fra de returnerede spørgeskemaer blev indtastet i SPSS statistikprogram. På baggrund 
heraf blev der opstillet frekvenstabeller til beskrivelse af de forskellige variable. For de for-
skellige variable, der omhandlede arbejdsmiljøet, blev der foretaget scoring fra 0–100, hvor 
høj score svarer til bedste arbejdsmiljø. I de tilfælde, hvor det har været muligt, blev der fore-
taget sammenligning med de resultater, der foreligger fra Arbejdsmiljøinstituttets Nationale 
Arbejdsmiljø Kohorte (NAK). På samme måde blev svarene fra spørgsmål om håndterings-
strategier samlet og scoret. 
 Der blev endvidere udført bivariat analyse med angivelse af odds ratio (odds ratio = OR, et 
statistisk mål for overrrisiko i en gruppe for for eksempel længerevarende fravær sammenlig-
net med an anden gruppe) for  sygefravær givet de enkelte risikofaktorer og multivariat analy-
se med anvendelse af logistisk regression. I den multivariate analyse blev de forskellige vari-
able testet for konfoundere inden for hvert af de forskellige emner. For eksempel blev der for 
de demografiske forhold, som omhandler alder, køn, civilstand og antal hjemmeboende børn,  
først foretaget bivariat analyse for hvert spørgsmål for sig. Derefter blev køn, alder, civilstand 
og antal hjemmeboende børn samlet i en logistisk regressionsanalyse. De variable, der heref-
ter var statistisk signifikante, blev medtaget i den endelige samlede analyse sammen med de 
variable, der var signifikante inden for de øvrige emner. 

Undersøgelsen var godkendt af Den Videnskabsetiske Komite i Århus Amt og fulgte Data-
tilsynets forskrifter. 
 
Svarprocent 

Af de 622 fra SiDs medlemsregister besvarede 346 spørgeskemaet. 62 af de 622 meldte 
tilbage, at de ikke inden for de seneste tre måneder havde arbejdet i væksthusgartneri, og de 
udgik derfor af populationen. 3 af de 622 fik ikke tilsendt spørgeskemaet på grund af fejlregi-
streret adresse og udgik derfor også. 77 af de 622 sendte spørgeskemaet ubesvaret retur. 7 af 
de 622 meddelte, at de ikke ønskede at deltage i undersøgelsen. 127 svarede ikke. 
 På baggrund af den relativt store gruppe, som dels slet ikke svarede og dels sendte spørge-
skemaet ubesvaret retur blev der foretaget bortfaldsanalyse af en tilfældigt udvalgt stikprøve 
inden for hver gruppe. Analysen blev foretaget ved telefonisk kontakt til de udvalgte i stik-
prøven. Medlemmerne i stikprøverne blev spurgt, om de inden for de seneste 3 måneder hav-
de arbejdet på væksthusgartneri. De, der svarede ja, blev spurgt om alder, erhvervsuddannel-
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se, antal ansatte på arbejdsstedet, fravær det sidste år og selvvurderet helbred. Besvarelserne 
viste, at de adspurgte ikke afveg fra dem, der havde besvaret spørgeskemaet. Den andel af 
stikprøven, som svarede nej til, at de inden for de seneste tre måneder havde været ansat i 
væksthusgartneri, blev brugt som reduktionsfaktor for den gruppe, stikprøven repræsenterede. 
Dermed udgik 176 af undersøgelsen. Som følge af det samlede frafald blev populationen re-
duceret til 443 væksthusgartnere. 

Svarprocenten var for de ansatte: 78,1. 
 Fra virksomhederne er der indkommet 45 besvarelser ud af 60 mulige, dvs. en svarprocent  
på 75. 
 
Figur 1 Bortfaldsanalyse 
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så mange forskellig arbejdsfunktioner, at det burde være muligt at organisere arbejdet, således 
at arbejdet bliver så varieret, at det ikke ville give varige helbredsmæssige gener. Det blev og-
så sagt, at ledelsen gør en indsats for at fastholde sygemeldte og sygemeldingstruede, blandt 
andet ved at tilbyde fleksibilitet i forhold til arbejdstid og arbejdsfunktioner. Endelig blev der 
sagt, at dialog mellem ledelse og ansatte er vigtig for at undgå fravær. 

På baggrund af interviewene blev spørgeskemaerne udformet, således at der for de ansatte 
var spørgsmål inden for emnerne: 

- Demografiske forhold (køn, alder, civilstand og børn) 
- Uddannelse 
- Familie, netværk og evne til at takle forskellige problemer (coping)  
- Arbejdspladsforhold (antal ansatte, arbejdstid, løn, sæsonarbejde og arbejdsfunktioner) 
- Fysisk, kemisk/termisk og psykisk arbejdsmiljø 
- Livsstil  
- Selvvurderet helbred og fravær 

 
For virksomhederne var der spørgsmål inden for emnerne: 
- Virksomhedsstørrelse 
- Anciennitet 
- Produktion 
- Organisering og 
- Fravær 

 
Hvad fandt vi 

Først fremlægges resultaterne fra spørgeskemaet til de ansatte. Spørgeskemaet er inddelt i 
emner, og resultaterne fremlægges emnevis med en beskrivelse af de forskellig underspørgs-
mål, og derefter fremlægges resultaterne af relationen med fraværslængde for hvert enkelt 
spørgsmål .  

Til sidst fremlægges resultaterne af spørgeskemaet til virksomhederne. 
 
Resultaterne for de ansatte 

I alt 346 væksthusgartnere fra Århus området indgår i undersøgelsen.  
 
Demografiske forhold 

Der er spurgt om køn, alder, civilstand og antal hjemmeboende børn.  
 
Køn 

De 346 væksthusgartnere fordeler sig på 245 (71%) kvinder og 99 (29%) mænd.  
Kvinderne udgør således godt 2/3 af populationen. I den voksne danske befolkning udgør 

kvinderne 51% (Kilde: Danmarks Statistik 2002). 
  
Alder 

Aldersfordelingen er stort set ens for kvinder og mænd. Der ses overvægt af 30-39 årige på 
godt 35%, de øvrige aldersgrupper er nogenlunde jævnt fordelt og udgør hver ca. 20% 
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Figur 1 Køn og alder 
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Aldersfordelingen i NAK (Arbejdsmiljøinstituttets nationale arbejdsmiljø kohorte fra 2000) 
viser ikke helt samme fordeling, idet gruppen af 30-39 år udgør 29%, og gruppen 40-49 år 
udgør 27%. 
 

Civilstand 

I forhold til civilstand ses, at 200 (82%) af kvinderne er samlevende, og 38 (15%) bor ale-
ne. 50 (51%) af mændene er samlevende, og 40 (40%) bor alene: 
 
Figur 2 Køn og civilstand 
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1: Bor sammen med ægtefælle/samlever  2: Bor alene, er skilt/separeret/opløst forhold  3: Bor alene, er en-
ke/enkemand  4: Har altid boet alene  5: Andet 
 

I den øvrige befolkning er ca. 68% af de voksne gifte og samlevende (Sundhed og Syge-
lighed i DK, 2000). Tallene er ikke helt sammenlignelige, idet der i den undersøgelse, der re-
fereres til også indgår den ældre del af befolkningen og nogle af de gifte formentlig ikke er 
samlevende. I den øvrige befolkning er lidt flere mænd end kvinder samlevende, hvilket ikke 
er tilfældet blandt væksthusgartnere. 
 
Antal hjemmeboende børn 

I forhold til antal hjemmeboende børn ses at 40% af kvinderne ikke har hjemmeboende 
børn, mens 66% af mændene ikke har hjemmeboende børn. 

Der er kun ganske få, både kvinder og mænd, der har flere end 2 hjemmeboende børn. 
Fordelingen på antal hjemmeboende børn i øvrigt ses af figur 3.   
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Figur 3 Køn og antal hjemmeboende børn 
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Demografiske forhold og fravær 

De enkelte spørgsmål inden for de demografiske forhold er relateret til fraværslængde. Re-
sultaterne heraf ses af tabel 1: 
 
Tabel 1  Fravær og demografiske forhold 
 
Variabel Fravær over 11 dg 

Antal           % 
Fravær 0-10 dg 
Antal              % 

Fravær 0-10 dg 
Antal              % 

OR intermediær* 
(CI 90%) 

OR korrigeret* 
(CI 95%) 

Køn: 
kvinde 
mand 

 
51               21,5 
11               11,2 

 
186              78,5  
 87               88,8 

 
2,17 (1,08-4,36) 

 
2,4 (1,29-4,5) 
 

 
2,4 (1,29-4,5) 
 

Alder: 
under 40 år 
over 40 år 

 
43               22,3 
19               13,2 

 
150              77,7 
125              86,8 

 
1,89 (1,05-3,4) 

 
1,94 (1,2-3,2) 

 
2,2 (1,14-4,2) 

Civilstand: 
samlevende 
bor alene 

 
48               18,5 
14               18,4 

 
211              81,5  
 62               81,6 

 
1,01 (0,52-1,95) 

 
0,87 (0,48-1,58) 

 

Børn: 
1 eller flere hjemmeobende   
ingen hjemmeboende 

 
35               19,2 
27               17,4 

 
147              80,8 
128              82,6 

 
1,13 (0,65-1,97) 

 
0,95(0,58-1,55) 

 

 
*Rå OR er beregningen af den overrisiko, der er for kvinder for længerevarende fravær i forhold til mændene. 
Når OR er over 1, er der tale om overrisiko for kvinderne. Ved intermediær OR forstås overrisikoen for længere-
varende fravær for kvinder i forhold til mænd, når der tages højde for de øvrige relationer med fravær inden for 
de demografiske forhold. Den korrigerede OR beskriver den overrisiko der er for kvinder for længerevarende 
fravær i forhold til mænd, når der tages højde for relationerne med fravær inden for de øvrige emner. CI står for 
sikkerhedsgrænser, som er et mål for om en beregnet OR er tilfældig eller ej. For med for fx 95% sikkerhed at 
kunne sige, at en given sammenhæng ikke er tilfældig skal sikkerhedsgrænserne være over 1 og  fordelt omkring 
værdien for OR. 
    

For såvel køn som alder er der statistisk signifikant association (= sikker sammenhæng) 
med fraværslængde også efter korrektion for konfoundere (konfoundere = andre sammen-
hænge som kan påvirke tallene).  
 I forhold til køn har kvinder højere risiko for længerevarende fravær (fravær over 11 dage) 
end mænd.  

De yngre (under 40 år) har højere risiko for længerevarende fravær end de ældre. De sam-
me associationer er fundet i undersøgelsen Sundhed og Sygelighed i DK, 2000. 

Der ses ingen association mellem civilstand og antal hjemmeboende børn og fravær. 
 
Uddannelse 

Der er spurgt om skolegang og erhvervsuddannelse. 
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Skolegang 

36 (15%) af kvinderne og 5 (5%) af mændene har studentereksamen eller HF. 142 (60%) 
af kvinderne og 70 (70%) af mændene har afsluttet skolen med 9. eller 10. klasse. Nogenlun-
de samme procentdel kvinder og mænd, godt 10%, har afsluttet skolen med 7.-8. klasse. 
Gruppen andet, som ved sammenholdning med erhvervsuddannelse overvejende ser ud til at 
dække handelsskoleuddannelse og teknisk skole, er nogenlunde ens fordelt på kvinder og 
mænd. 

Fordelingen ses af figur 4. 
 
Figur 4 Køn og skolegang 
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1: 7.-8.klasse  2: 9. kl./mellemskoleeksamen  3: 10. kl./realeksamen  4: studentereksamen/HF  5: Andet 
 

I den øvrige voksne befolkning har 46% afsluttet skolen med 8. klasse eller mindre, 39% 
har 9.-10. klasse og 15% studentereksamen/HF/HTX eller lignende. (Levevilkår i Danmark, 
1997. I den refererede undersøgelse er kun medtaget 30-69 årige, og da der generelt er ten-
dens til højere uddannelsesniveau blandt yngre, afviger fordelingen på skolegang ikke væsent-
ligt fra den øvrige befolkning, i hvert tilfælde ses der ikke tendens til lavere skolegang for 
væksthusgartnere).   
 
Erhvervsuddannelse 

I forhold til erhvervsuddannelse viser det sig, at 24,7% af kvinderne og 19,2% af mændene 
ikke har nogen form for uddannelse. 32,1% af kvinderne og 58,6% af mændene er faglærte 
gartnere. Når tallene for kvinder og mænd lægges sammen, viser det sig, at i alt 39,8% er fag-
lærte gartnere, 16,3% er tillærte gartnere, 33,1% har anden uddannelse og 23% har ingen ud-
dannelse. 

Fordelingen på køn ses af figur 5. 
 
Figur 5 Køn og erhvervsuddannelse 
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1: Faglært gartner  2: Tillært gartner  3: Anden uddannelse  4: Ingen uddannelse 
Uddannelse og fravær 

Resultaterne ses i tabel 2. 
 
Tabel 2 Fravær og uddannelse 
 
Variabel Fravær over 11 dg 

Antal          % 
Fravær 0-10 dg 
Antal            %  

OR rå 
 (CI 95%) 

OR intermediær 
(CI 90%) 

OR korrigert 
(CI 95%) 

Skolegang: 
over 10 års skolegang 
under 10 års skoleg. 

 
38           19,6 
24           16,8 

 
156          80,4 
119          83,2 

 
1,21 (0,68-2,12) 

 
1,27(0,78-2,1) 

 

Uddannelse: 
- erhvervsudd. 
+ erhvervsudd. 

 
17           27,0   
44           16,2 

 
46           73,0 
228          83,8 

 
1,92 (1,01-3,64) 

 
2,03 (1,12-3,7) 

 
0,6 (0,3-1,2 

Uddannelse: 
ikke faglært gartner 
faglært gartner 

 
40           18,8 
21           17,2 

 
173          81,2 
101          82,8 

 
1,11 (0,52-1,99) 

 
0,91 (0,52-1,57) 

 

 
Gruppen med over 10 års skolegang inkluderer foruden 10. klasse, studentereksamen/HF 

og ”andet”, der overvejende dækker uddannelse fra handelsskole eller teknisk skole.   
Der er svag association mellem skolegang over 10. klasse og længerevarende fravær, asso-

ciationen er dog ikke statistisk signifikant. 
I forhold til erhvervsuddannelse viser det sig, at manglende uddannelse er associeret med 

længerevarende fravær, hvor associationen er statistisk signifikant vurderet ud fra den rå og 
efter kontrol for konfoundere i gruppen. Men der er ikke statistisk signifikant association, når 
der korrigeres for øvrige konfoundere. 

For de ufaglærte i forhold til de faglærte væksthusgartnere er der ingen association med 
fravær. 

Resultaterne for uddannelse i forhold til fravær ser således ud til at afvige i forhold til det 
øvrige arbejdsmarked, hvor lav uddannelse og ufaglært beskæftigelse oftest er associeret med 
længerevarende fravær. 
 
Arbejdspladsforhold 

Der er spurgt om antal ansatte på nuværende/seneste arbejdssted, anciennitet, arbejdstider, 
mængden af overarbejde, sæsonledighed, aflønning og arbejdsfunktioner. 
 
Antal ansatte 

Tallene for antal ansatte varierer meget i besvarelserne fra de ansatte inden for samme 
virksomhed. De gennemsnitlige værdier svarer nogenlunde til det antal ansatte de pågældende 
virksomheder har anført, hvorfor tallene fra de ansatte er brugt som mål for fordelingen af de 
ansatte på de forskellige kategorier af virksomhedsstørrelse. Som mål for virksomhedernes 
størrelse er tallene fra virksomhederne brugt. 
Antal ansatte varierer mellem 1 og 88 i de forskellige virksomheder. (Se i øvrigt beskrivelsen 
af virksomhederne). 

110 (45%) af kvinderne og 34 (34%) af mændene er ansat på virksomheder med over 20 
ansatte. 33 (14%) af kvinderne og 22 (22%) af mændene er ansat på virksomheder med 6-10 
ansatte. For virksomheder med under 5 ansatte og 11-20 ansatte er fordelingen mellem kvin-
der og mænd, som det fremgår af figur 6, stort set ens. 
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Figur 6 Køn og antal ansatte    
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1: under 5 ansatte  2: 6-10 ansatte  3: 11-20 ansatte  4: over 20 ansatte 
 
Anciennitet 

Ancienniteten varierer mellem 1 måned og over 40 år. Fordelingen i forhold til køn ses af 
figur 7. 

 
Figur 7 Køn og anciennitet 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4

Kvinde%
Mand%

 
1: under 5 år  2: 5-10 år  3: 10-15 år  4: over 15 år 
 

149 (63%) af kvinderne og 51 (53%) af mændene har under 5 års anciennitet. Lidt flere 
mænd (14 %) end kvinder (8%) har over 20 års anciennitet. Herudover er fordelingen for 
kønnene nogenlunde ens. 

Der er også spurgt om anciennitet inden for væksthusgartneri alt i alt og arbejdsmarkedet 
alt i alt. 

For væksthusgartnerier alt i alt varierer ancienniteten mellem 1 måned og 44 år. For ar-
bejds-markedet alt i alt varierer ancienniteten mellem 6 måneder og godt 45 år. Fordelingen 
på perioder af ansættelse på nuværende arbejdssted, væksthusgartnerier alt i alt og arbejds-
markedet alt i alt ses i figur 8. Som forventeligt er ancienniteten højere inden for væksthus-
gartnerier og arbejdsmarkedet alt i alt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 



 
Figur 8 Anciennitet på henholdsvis nuværende arbejdssted, på væksthusgartneri og på arbejdsmarkedet  
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1: Anciennitet på nuværende arbejdssted  2: Anciennitet på væksthusgartneri alt i alt  3: Anciennitet på arbejds-
markedet alt i alt 
 
Arbejdstider 

Svarene for arbejdstider fordeler sig således, at 327 (96%) har fast dagarbejde, resten for-
deler sig på fast aftenarbejde, skiftende arbejdstider og andet. I den øvrige voksne befolkning 
har 90% fast dagarbejde. 

206 (88%) af kvinderne og 96 (99%) af mændene arbejder på fuld tid. I den øvrige befolk-
ning er andelen af deltidsbeskæftigede for kvinder 18% og for mænd 9% (Levevilkår i Dan-
mark, 1997). Væksthusgartnere er således i lidt højere grad fuldtidsbeskæftigede. 

146 (60%) af kvinderne og 47 /48%) af mændene har sjældent overarbejde. 19 (8%) af 
kvinderne og 21 (21%) af mændene har overarbejde  2-3 gange om ugen. 

Fordelingen ses af figur 9. 
 
Figur 9 Køn og overarbejde 
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1: Sjældent  2: 2-3 gange om måneden  3: 2-3 gange om ugen  4: Næsten dagligt 
 
Sæsonledighed 

57 (24%) af kvinderne og 11 (11%) af mændene er udsat for sæsonledighed. 85% af dem, 
der er udsat for sæsonledighed, oplever kun 1 ledighedsperiode, mens 15% har flere perioder. 
Varigheden af sæsonledighed varierer fra 1 til  7 uger. 

Svarfordelingen på lønformer ses i figur 10. 
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Figur 10 Forskellige former for aflønning 
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1: timeløn  2: fast månedsløn  3: enkeltmandsbonus  4: enkeltmandsakkord  5: overskudsdeling  6: andet 
 

Den overvejende form for aflønning er således timeløn. 
 
Arbejdsfunktioner 

37 (15%) af kvinderne og 8 (8%) af mændene har kun 1 arbejdsfunktion. Fordelingen af 
køn på antal arbejdsfunktioner ses i figur 11. 
 
Figur 11 Køn og antal arbejdsfunktioner 
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1: 1 arbejdsfunktion  2: 2-5 arbejdsfunktioner  3: over 6 arbejdsfunktioner. Mændene har således flere arbejds-
funktioner end kvinderne. 
 

Arbejdsfunktionerne er forsøgt inddelt i grupper i forhold til, om der er tale om monotone 
arbejdsfunktioner. Resultater heraf er, at 58 (17,5%) udelukkende har monotone arbejdsfunk-
tioner.  

Der er også spurgt om, hvor hyppigt der skiftes mellem de forskellige arbejdsfunktioner. 
Det viser sig da, at 82 (35%) af kvinderne og 66 (67%) af mændene skifter arbejdsfunktioner 
flere gange dagligt. 27 (11%) af kvinderne og 7(7%) af mændene laver det samme hele tiden. 
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Arbejdspladsforhold og fravær 
Tabel 3 Arbejdspladsforhold og fravær 
 
Variabel Fravær over 11 dg 

Antal           % 
Fravær 0-10 dg 
Antal              % 

OR rå 
(CI 95%) 

OR intermediær* 
(CI 90%) 

OR korrigeret* 
(CI 95%) 

Antal ansatte: 
over 10 
under 10 

 
50              21,3 
12              11,8 

 
185           78,7 
 90            88,2 

 
2,03 (1,03-4,0) 

 
1,98 (1,03-3,8) 

 
1,56 (0,8-3,2) 

Anciennitet: 
under 1 år 
over 1 år 

 
13              21,3 
48              18,0 

 
 48            78,7 
218           82,0 

 
1,23 (0,62-2,45) 

 
1,09 (0,57-2,11) 

 

Sæsonledighed: 
ja 
nej 

 
14              20,9  
48              18,2 

 
 53            79,1 
216           81,8 

 
1,19 (0,61-2,32) 

 
1,28 (0,76-2,14) 

 

Arbejdstid: 
fuldtid 
deltid 

 
56              18,9   
 4               14,8 

 
241           81,1 
 23            85,2 

 
1,34 (0,44-4,02) 

 
1,82 (0,98-3,38) 

 

Løn: 
timeløn 
overskudsdeling 

 
51              19,7  
 8               15,7 

 
208           80,3    
 43            84,3 

 
1,32 (0,58-2,98) 

 
1,5 (0,56-3,98) 

 

Overarbejde: 
over 1 gang/md.  
sjældent 

 
30              22,1 
30              34,9 

 
106           77,9 
159           84,1 

 
1,5 (0,86-2,63) 

 
2,28 (0,4-13,2) 

 

Arbejdsfunktioner: 
1 funktion 
2 eller flere forsk. 

 
10              22,2 
52              17,8 

 
35            77,8 
240           82,2 

 
1,32 (0,61-2,83) 

 
1,66 (0,83-3,35) 

 

 
Ved analyse af associationen mellem arbejdspladsforhold og fravær er der kun statistisk 

signifikans for antal ansatte, således at ansatte på virksomheder med over 10 ansatte har høje-
re risiko for længerevarende fravær. Med korrektion for konfoundere i den samlede analyse er 
associationen dog ikke signifikant. 

Der ses association mellem  længerevarende fravær og sæsonledighed, fuldtidsarbejde, 
timeløn i forhold til overskudsdeling, overarbejde mere end l gang om måneden og kun at ha-
ve 1 arbejdsfunktion, men associationerne er ikke statistisk signifikante. 
 

Netværk 

Der er spurgt til  hyppigheden af kontakt til familiemedlemmer, man ikke bor sammen 
med, kontakt til venner og bekendte, at være alene, omfanget af belastninger i netværket, om 
man har nogle at  tale med om bekymringer og om strategier i forhold til at håndtere forskel-
lige problemstillinger. 
 
Hyppighed af kontakt 

Knap 80% af  både kvinder og mænd har dagligt eller et par gange om ugen kontakt til fa-
milie, de ikke bor sammen med. Andelen er højere end i den øvrige befolkning, hvor godt 
60% har kontakt med familie dagligt eller et par gange om ugen (Sundhed og Sygelighed i 
DK, 2000). 

12% af kvinderne og 21% af mændene har daglig kontakt med venner og bekendte. En lige 
stor andel af kvinder og mænd har kontakt et par gange om ugen. 33% af kvinderne og  20% 
af mændene har kontakt et par gange om måneden. Kun ganske få, såvel kvinder som mænd, 
har sjældent kontakt. Der ses nogenlunde samme fordeling som i undersøgelsen Sundhed og 
Sygelighed i DK, 2000. 
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I forhold til at være alene svarer under 5% ja, ofte. 40% er aldrig alene, under 35% er sjæl-
dent alene, og under 25% er alene engang imellem. Der er nogenlunde samme svarfordeling 
for kvinder og mænd. I undersøgelsen Sundhed og Sygelighed i DK, 2000 er ca. 70% aldrig 
alene, andelen af ofte alene er den samme, mens andelene af sjældent og en gang imellem 
alene er lavere. Der er således ikke markante forskelle i netværket for væksthusgartnere i for-
hold til den øvrige befolkning. 

 
Belastninger 

I spørgsmålet om belastninger er der spurgt om økonomi, boligsituation, arbejdssituation, 
forhold til partner, forhold til familie og venner og sygdom hos partner, familie og venner. 
Svarfordelingen ses i figur 12. 
 
Figur 12 Belastninger i netværket 
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17% føler sig altid og ofte belastet af økonomien og arbejdssituationen. 7% føler sig altid 
og ofte belastet af boligsituationen. Under 5% føler sig altid og ofte belastet af forholdet til 
partner, familie/venner og sygdom i familien. I forhold til køn ses nogenlunde ens svarforde-
ling for alle de adspurgte former for belastninger. Der ses dog en beskeden tendens til, at 
kvinder er mere belastede af boligsituationen, mens mændene er mere belastede af økonomi-
en. 54% af kvinderne og 44% af mændene har altid nogle at tale med  om bekymringer, 1% af 
kvinderne og 10% af mændene har aldrig nogle at tale med om bekymringer. For de øvrige 
kategorier er svarene ens for kvinder og mænd.  
 
Problemhåndtering 

Svarfordelingen for måden at håndtere forskellige problemer på fremgår af figur 13. 
 
Figur 13 Hvordan reagerer du ved problemer på dit arbejde 
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1: Jeg beder mine kolleger om hjælp  2: Jeg siger til mig selv, tag det nu roligt  3: Jeg fortæller kolleger om mine 
problemer  4: Jeg bider irritationen over problemerne i mig  5: Jeg forsøger at skubbe problemerne fra mig  6: 
Jeg tænker over problemerne hele dagen  7: Jeg glemmer hurtigt problemerne igen  8: Jeg arbejder bare videre  
9: Jeg siger til mine overordnede, at jeg ikke kan klare arbejdet. 
Strategierne 1, 2, 3 og 9 betegnes som positive håndteringsstrategier. 8 og 5 som afledningsstrategier. Strategier-
ne 6 og 7 betegnes som benægtelsesstrategier og 4 som fortrængningsstrategi.  

 
Den strategi, der hyppigst anvendes er  ”jeg arbejder bare videre”, som er en aflednings-

strategi. Derefter følger strategierne ” jeg siger til mig selv, tag det nu roligt”, som er en posi-
tiv strategi, ”jeg glemmer hurtigt problemerne igen”, benægtelsesstrategi og ”jeg beder mine 
kolleger om hjælp”, som er en positiv strategi. 

Kvinder anvender oftere end mænd strategierne at bede kolleger om hjælp og at fortælle 
kolleger om problemerne, begge er positive strategier. Mændene anvender oftere end kvinder 
strategien bare at arbejde videre, som er en afledningsstrategi. 

I den videre analyse er håndteringsspørgsmålene samlet i en fælles scoring fra 0-100. Der 
ses da stor spredning på svarene, som fordeler sig mellem 19 og 91 points med en middelvær-
di på 53. 
 
Netværk og fravær 
Tabel 4 Netværk og fravær 
 
Variabel Fravær over 11 dg 

Antal           % 
Fravær 0-10 dg 
Antal              % 

OR rå 
(CI 95%) 

OR intermediær* 
(CI 90%) 

OR korrigeret* 
(CI 95%) 

Kontakt til familie: 
oftere end ugentligt 
sjældnere end ugentligt 

 
47             18,7 
14             17,3 

 
205           81,3 
 67            82,7 

 
1,10 (0,57-2,12) 

 
1,37 (0,68-2,76) 

 

Kontakt til venner: 
oftere end ugentligt 
sjældnere end ugentligt 

 
43             19,4 
18             16,4 

 
179           80,6 
 92            83,6 

 
1,23 (0,67-2,25) 

 
1,46 (0,78-2,7) 

 

Alene: 
engang imellem og ofte 
sjældent og aldrig 

 
19             22,9 
43             17,1 

 
 64            77,1  
209           82,9 

 
1,44 (0,79-2,65) 

 
1,23 (0,63-2,4) 

 

Belastet økonomi: 
altid og ofte 
sommet., sjældent og ald 

 
14             24,6 
16             16,9 

 
 43            75,4 
226           83,1 

 
1,60 (0,81-3,16) 

 
1,32 (0,64-2,7) 

 

Belastet boligsituation: 
altid og ofte 
sommet., sjældent og ald 

 
 4              20,0 
56             18,2 

 
 16            80,0 
251           81,8 

 
1,12 (0,36-3,48) 

 
0,82 (0,28-2,4) 

 

Belastet arbejdssituation: 
altid og ofte 
sommet., sjældent og ald 

 
19             36,5 
39             14,5 

 
 33            63,5 
230           85,5 

 
3,4 (1,76-6,56) 

 
3,1 (1,6-6,1) 

 

Belastet forh. til partner:  
altid og ofte 
sommet., sjældent og ald 

 
 3              25,0  
54             18,7 

 
   9            75,0 
235           81,3 

 
1,45 (0,38-5,54) 

 
0,64 (0,14-3,0) 

 

Belastet forh. til fam.:  
altid og ofte 
sommet., sjældent og ald 

 
 5              45,5 
54             17,2 

 
   6            54,4 
260           82,8 

 
4,01 (1,18-13,6) 

 
5,3 (1,3-20,6) 

 
4,0 (1,1-14,9) 

Belastet af sygdom i netv. 
altid og ofte 
sommet., sjældent og ald 

 
6 40,0 

53             16,9 

 
9 60,0 

260           83,1 

 
3,27 (1,12-9,58) 

 
2,1(0,63-6,8) 

 

Coping   (*)   
under 50 points 
over 50 points 

 
30             23,7  
32             15,4 

 
99             76,7 
176            84,6 

 
1,67 (1,0-2,9) 

 
1,55 (0,9-2,7) 

 

 
 
(*) Coping = håndteringsstragtegier: de forskellige underspørgsmål inden for dette emne er samlet i en fælles 
scoring fra 0-100, hvor høj score svarer til ”gode” håndteringsstrategier. Efter scoring er der lavet to grupper be-
stående af dem, der har scoret henholdsvis under og over 50 points, som så er relateret til fraværslængde. 
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Der ses association mellem altid og ofte belastet arbejdssituation og længerevarende fravær 
samt altid og ofte belastet forhold til familie og venner og længerevarende fravær, som også 
efter konfounderkontrol i gruppen er  signifikante. 

Associationerne altid og ofte belastet af sygdom og længerevarende fravær og coping-
points under 50 er statistisk signifikant i den ”rå” udgave, men ikke ved konfounderkontrol i 
gruppen. 

Da variablen belastet af arbejdssituationen kan være vanskelig at bruge som associa-
tionsmål i forhold til fravær, er den ikke medtaget i den videre analyse. Variablen belastet 
forhold til familie og venner er medtaget i den samlede logistiske regressionsanalyse, og den 
er efter den samlede kontrol for konfoundere fortsat signifikant. 

Der ses association mellem længerevarende fravær og hyppigere end ugentlig kontakt med 
familie, hyppigere end ugentlig kontakt med venner, alene ofte og en gang imellem, altid og 
ofte belastet boligsituation, altid og ofte belastet forhold til partner, men ingen af disse associ-
ationer er signifikante.  
 

Livsstil 

Der er spurgt om tobaksforbrug, alkoholforbrug, fysisk aktivitet (motionsvaner), højde og 
vægt. 
 
Tobaksforbrug 

32% af kvinderne og 26% af mændene ryger hver dag. 65% af kvinderne og 74% af mæn-
dene ryger ikke. Kun ganske få ryger sjældnere end hver dag. I den øvrige voksne befolkning 
ryger 32% kvinder og 36% mænd dagligt. De mandlige væksthusgartneres tobaksforbrug er 
således lidt lavere end i den voksne befolkning generelt. 
 
Alkoholforbrug 

Alkoholforbruget varierer mellem 0 og 52 genstande pr. uge. 32% har intet alkoholforbrug. 
80% af kvinderne og 60% af mændene drikker under 8 genstande pr. uge. 17% af kvinderne 
og 25% af mændene drikker 8-14 genstande pr. uge. 2,5% af kvinderne og 5% af mændene 
drikker 15-20 genstande pr. uge. 0,4% af kvinderne og 10% af mændene drikker over 21 gen-
stande pr. uge. Af kvinderne er der således 3%, der drikker mere pr. uge, end Sundhedsstyrel-
sen anbefaler. Af mændene er der 10% der drikker mere pr. uge, end Sundhedsstyrelsen anbe-
faler. Alkoholforbruget er betydeligt lavere blandt væksthusgartnere end i den øvrige voksne 
befolkning (Sundhed og Sygelighed i DK, 2000). 
 
Fysisk aktivitet (motionsvaner) 

Fysisk aktivitet udføres af 13% kvinder og 6% mænd i mindre end to timer pr. dag både på 
arbejde og i fritiden. 42% af kvinderne og 52% af mændene er fysisk aktive mere end 8 timer 
pr. dag, resten fordeler sig derimellem. I alt 82 har svaret, at de kun er fysisk aktive enten på 
arbejde eller i fritiden. Fordelingen af disse er at  80% af kvinderne og 87% af mændene kun 
er fysisk aktive i forbindelse med arbejde, mens 20% af kvinderne og 13% af mændene kun er 
fysisk aktive i fritiden Det fysiske aktivitetsniveau er således højt. 
 
Højde og vægt 

Højde og vægt er omregnet til BMI (= bodymass indeks). Ifølge WHO inddeles BMI i 
grupper, hvor BMI under 18,5 svarer til undervægt, BMI mellem 18,5 og 25 til normalvægt, 
bMI mellem 25 og 30 som overvægt og BMI over 30 som fedme. 
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For væksthusgartnerne varierer BMI mellem 17 og 60 med en middelværdi på 23. 
1,7% af kvinderne og 2,1% af mændene er undervægtige. 68% af kvinderne og 67% af mæn-
dene er normalvægtige. 24% af kvinderne og 30% af mændene er overvægtige, mens 6% af 
kvinderne og 1% af mændene er fede. 

Blandt mændene er der flere normalvægtige end i den øvrige voksne befolkning (50%). 
Kvindernes fordeling på vægt svarer nogenlunde til de øvrige voksne kvinders vægtforde-

ling. 
 
 
Livsstil og fravær 
Tabel 5 Livsstil og fravær 
 
Variabel Fravær over 11 dg 

Antal           % 
Fravær 0-10 dg 
Antal              % 

OR rå 
(CI 95%) 

OR intermediær* 
(CI 90%) 

Tobaksforbrug: 
dagligt 
intet forbrug 

 
24             22,2 
36             16,1 

 
  84           77,8 
188           83,9 

 
1,49 (0,84-2,66) 

 
1,52 (0,84-2,74) 

Alkoholforbrug: 
genstande.pr. uge     
over 15 
under 15 

 
  
  6            27,3  
54            17,4 

 
  
 16            72,7 
255           82,6 

 
 
1,79 (0,67-4,77) 

 
 
1,36 (0,53-3,5) 

Motion timer pr. dag:     
over 2 
under 2 

 
44            19,2 
 3             10,7 

 
185           80,8  
  25           89,3 

 
1,98 (0,57-6,86) 

 
0,53 (0,19-1,5) 

BMI: 
under 25 
over 25     

 
40            18,4     
18            17,8 

 
182           81,6 
  83           82,2   

 
1,04 (0,57-1,92) 

 
0,95 (0,52-1,74) 

 
 

Der ses association mellem længerevarende fravær og dagligt tobaksforbrug, alkoholfor-
brug over 15 genstande, over 2 timers motion dagligt, men ingen af associationerne er signifi-
kante og er derfor ikke medtaget i den endelige analyse. Der er ingen association mellem BMI 
og fravær. 
 
Fysisk arbejdsmiljø 

Der er spurgt, om det er nødvendigt at arbejde med ryggen kraftigt foroverbøjet, at udføre 
arbejde med tunge træk og skub, at arbejde med tunge løft (over 10 kg), at arbejde med hæn-
derne løftet i skulderhøjde eller højere, at arbejdet er så anstrengende, at man må trække vejret 
hurtigere, at vride eller bøje kroppen på samme måde hyppigt, at arbejde med nakken kraftigt 
foroverbøjet, at arbejde med hånden bøjet eller kraftigt drejet i håndleddet, at dele af kroppen 
indtager en fastlåst arbejdsstilling, at udføre de samme bevægelser igen og igen. Svarmulig-
hederne er altid, ofte, sommetider, sjældent og aldrig. Svarfordelingen fremgår af figur 14. 
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Figur 14 Andelen i % der altid og ofte og sommetider, sjældent og aldrig er udsat for de forskellige fysiske ar-
bejdsmiljøpåvirkninger 
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1: kraftigt foroverbøjet ryg  2: tunge træk og skub  3: tunge løft  4: løftede hænder  5: anstrengende arbejde  6: 
vrid eller bøj  7: kraftigt foroverbøjet nakke  8: drejet eller bøjet hånd  9: fastlåst arbejdsstilling  10: gentagne be-
vægelser  

 
76% er altid og ofte udsat for at udføre de samme bevægelser igen og igen. 6% er altid og 

ofte udsat for så anstrengende arbejde, at de må trække vejret hurtigere. For de øvrige funkti-
oner fordeler svarene altid og ofte sig på mellem 20 og 40%. 

Det har ikke været muligt at finde opdaterede tal til sammenligning for alle de nævnte for-
mer for fysisk arbejdsmiljøpåvirkning. I undersøgelsen Sundhed og Sygelighed i DK, 2000 
foreligger der tal for bøjede eller forvredne arbejdsstillinger, tunge løft og mange gentagne og 
ensidige belastninger i arbejdet, hvor tallene beskriver andelen af de adspurgte, der mere end 
to dage om ugen er udsat for påvirkningen. 35% arbejder i bøjede eller forvredne arbejdsstil-
linger, 39% har mange gentagne og ensidige bevægelser i arbejdet, og 34% er udsat for tunge 
løft mere end to dage om ugen. 

Væksthusgartnere er således i betydeligt højere grad udsat for gentagne bevægelser, også 
selv om der tages forbehold for, at tallene ikke er helt sammenlignelige.  

Kønsfordelingen inden for de forskellige fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger fremgår af figur 
15. 
 
Figur 15 Altid og ofte udsat for en given påvirkning fordelt på køn 
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1: kraftigt foroverbøjet ryg  2: tunge træk og skub  3: tunge løft  4: løftede hænder  5: anstrengende arbejde  6: 
vrid eller bøj  7: kraftigt foroverbøjet nakke  8: drejet eller bøjet hånd  9: fastlåst arbejdsstilling  10: gentagne be-
vægelser 
 

Mændene arbejder hyppigere end kvinderne med tunge løft, træk og skub og anstrengende 
arbejde. Kvinderne arbejder hyppigere end mændene med bøjet ryg, bøjet nakke, drejet eller 
bøjet hånd, fastlåst arbejdsstilling og gentagne bevægelser. 

Spørgsmålene inden for det fysiske arbejdsmiljø er samlet og scoret fra 0-100 for at få et 
mål for det samlede fysiske arbejdsmiljøs association med fravær. Ved relateringen til fra-
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værslængde er svarene inddelt i grupper med det runde tal, der ligger nærmest middelværdien 
som delingspunkt. Der er også set på de enkelte fysiske arbejdsmiljøpåvirkningers association 
med fravær for at få et skøn over, hvilke funktioner inden for det fysiske arbejdsmiljø, der 
især udgør en risikofaktor i forhold til fravær. 

Ved relatering mellem fravær og de enkelte fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger er der lavet 
grupper med svarkategorierne altid og ofte og sjældent og aldrig. Resultatet heraf fremgår af 
tabel 6. 
 
Tabel 6 Fysisk arbejdsmiljø og fravær 
 
Fysisk arbejdsmiljø: 
Er det nødvendigt… 

Svarkategorier Fravær >11 dg 
 Antal      %  

Fravær 0-10 dg 
Antal        % 

OR (CI) 

at arbejde med ryggen 
kraftigt foroverbøjet? 

Alt og ofte 
Sjæl og aldr 

 29          23,0 
 14          14,0 

 97          77,0 
 86          86,0 

1,84 (0,91-3,7) 

at udføre arbejde med tunge 
træk og skub? 

Alt og ofte 
Sjæl og aldr 

 25          25,0 
 24          18,9 

 75          75,0 
103         81,1 

1,43 (0,76-2,7) 

at arbejde med tunge løft 
(over 10 kg pr. løft)? 

Alt og ofte 
Sjæl og aldr 

 13          21,0 
 36          20,2  

 49          79,0 
142         79,8 

1,1 (0,51-2,13) 

at arbejde med hænderne løftet 
i skulderhøjde eller højere? 

Alt og ofte 
Sjæl og aldr 

 25          27,8 
 18          12,1 

 66          72,2 
131         87,9  

2,8 (1,43-5,5) 

at arbejdet er så anstrengende, 
at du må trække vejret hurtigere? 

Alt og ofte 
Sjæl og aldr 

 5            28,6 
 43          17,8 

 16          71,4 
199         82,2   

1,85 (0,68-5,05) 

at vride eller bøje kroppen på 
samme måde hyppigt? 

Alt og ofte 
Sjæl og aldr 

 32          23,5 
 13          13,3 

104         76,5 
 85          86,7 

2,01 (0,99-4,07) 

at arbejde med nakken kraftigt  
foroverbøjet? 

Alt og ofte 
Sjæl og aldr 

 25          22,5 
 17          11,8 

 86          77,5 
127         88,2 

2,17(1,11-4,26) 

at arbejde med hånden drejet eller  
kraftigt bøjet i håndleddet? 

Alt og ofte 
Sjæl og aldr 

 29           23,2 
 20           16,3 

 96          76,8   
103         83,7  

1,56 (0,83-2,93) 

at dele af kroppen indtager en  
fastlåst arbejdsstilling? 

Alt og ofte 
Sjæl og aldr 

 24           23,8  
 20           14,2 

 77          76,2 
121         85,8  

1,89(0,98-3,64) 

at udføre de samme bevægelser 
igen og igen? 

Alt og ofte 
Sjæl og aldr 

 50           20,2 
  6            23,1  

198         79,8 
 20          76,9 

0,84(0,32-2,21) 

 
Der er statistisk signifikant association mellem altid og ofte at arbejde med hænderne løftet 

over skulderhøjde og at arbejde med nakken kraftigt foroverbøjet og længerevarende fravær.  
For de øvrige fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger, fraset påvirkningen at udføre de samme be-
vægelser igen og igen, ses association mellem altid og ofte og længerevarende fravær. Men 
ingen af associationerne er signifikante. 

I den videre analyse, hvor der kontrolleres for konfoundere, er anvendt det samlede mål for 
de fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger. Se tabel 8. 

 
 

Kemisk/termisk arbejdsmiljø 

Dette afsnit omhandler spørgsmålene: 1) er støjniveauet acceptabelt, 2) er belysningen ac-
ceptabel, 3) er der generende temperatursvingninger, 4) er du udsat for træk, 5) er temperatu-
ren så høj, at du bliver sløv, 6) er der acceptabel luftfugtighed, 7) er det nødvendigt at bruge 
sprøjtemidler, og 8) er du generet af andres tobaksrøg. Der kan svares inden for kategorierne: 
altid, ofte, sommetider, sjældent og aldrig. Svarfordelingen ses af figur 16. 
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Figur 16 Forekomst af de forskellige arbejdsmiljøpåvirkninger inden for kemisk/termisk arbejdsmiljø 
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Tallene refererer til de enkelte spørgsmål nævnt først i dette afsnit. 
 

Langt størsteparten er udsat for acceptabelt støjniveau, acceptabel belysning og acceptabel 
luftfugtighed. Få er udsat for generende temperatursvingninger, træk,  høj temperatur og ge-
ner af andres tobaksrøg. Godt 40% svarer, at det altid og ofte er nødvendigt at bruge sprøjte-
midler. 

Til sammenligning ses af undersøgelsen Sundhed og Sygelighed i DK, 2000 at 36% er ud-
sat for støj 2 eller flere dage om ugen. 22% er udsat for stærk varme og 27% er udsat for træk, 
og i forhold hertil er der bedre kemisk/ termiske arbejdsmiljøforhold i væksthusgartnerierne. 

Der ses ingen væsentlige kønsforskelle i svarfordelingerne.  
I forhold til fravær er svarene fra de kemisk/termiske arbejdsmiljøpåvirkninger samlet i en 

fælles score og delt i grupper efter nærmeste runde tal i forhold til middelværdien. Se tabel 8. 
 
Psykisk arbejdsmiljø 

Svarene for de enkelte spørgsmål fremgår af tabel 7. Svarene er anført i procent. Tallene i 
parentes referer til svarene fra Arbejdsmiljøinstituttets nationale arbejdsmiljø kohorte. 

 
 
 

ø 
 Tabel 7 Psykisk arbejdsmilj

   

Spørgsmål Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

Kvantitative krav 
Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 
Er dit arbejde ujævnt fordelt så det hober sig op? 
Hvor ofte når du ikke alle dine arbejdsopgaver? 
Er det muligt at hvile ud mellem de pressede perioder? 
Kognitive krav 
Skal du overskue mange ting på en gang?  
Kræves det, at du træffer svære beslutninger? 
Kræver dit arbejde at du husker meget? 
Kræver dit arbejde, at du er god til at få ideer? 
Krav om at skjule følelser 
At lade være med at sige sin mening på arbejde? 
Kræver arbejdet, at du skjuler dine følelser? 
Sensoriske krav 
Skal du se meget præcist? 
Skal du styre arme eller hænder bevidst? 
Kræver dit arbejde konstant opmærksomhed? 
Kræver dit arbejde stor præcision? 
Indflydelse 
Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? 
Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 
Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 
Har du indflydelse på,  hvad du laver på arbejde? 

 
23,5 (6,6) 
2,1 (3,9) 
0,9 (2,2) 
11,2 
 
7,9 (29,6) 
1,8 (5,1) 
10,3 (33,4) 
2,9 (18,1) 
 
1,8 (2,2) 
2,3 (4,8) 
 
18,3 (24,7) 
32,7 (25,6) 
29,5 (32,5) 
25,9 (26,4) 
 
10,5 (10,7) 
7,9 (17,9) 
9,1 (14,7) 
10,6 (24,7) 

 
34,0  (35,6) 
12,4 (31,7) 
7,4 (12,6) 
22,7 
 
22,6 (43,8) 
4,7 (22,0) 
22,7 (41,7) 
8,8 (36,6) 
 
7,7 (8,3) 
7,9 (6,1) 
 
20,9 (30,5) 
26,8 (22,3) 
32,7 (36,8) 
28,5 (34,4) 
 
17,5 (21,8) 
19,4 (42,1) 
16,4 (21,1) 
20,3 (30,8) 

 
32,6 (44,1) 
31,0 (39,2) 
27,7 (23,9) 
29,8 
 
28,5 (19,2) 
20,8 (34,4) 
31,0 (16,0) 
32,4 (26,8) 
 
23,9 (25,2) 
18,5 (34,2) 
 
23,2 (21,3) 
14,0 (14,1) 
23,6 (18,9) 
27,4 (24,2 ) 
 
22,5 (21,8) 
21,7 (24,7) 
22,6 (24,4) 
28,5 (24,7) 

 
8,2 (10,1) 
36,6 (16,9) 
48,4 (40,7) 
23,9 
 
29,7 (6,6) 
36,4 (24,9) 
27,1 (5,6) 
31,6 (12,1) 
 
31,9 (30,3) 
29,9 (28,6) 
 
23,3 (16,0) 
13,7 (15,3) 
10,9 (8,0) 
12,9 (9,7) 
 
20,2 (22,7) 
28,2 (11,1) 
25,2 (24,0) 
24,7 14,0) 

 
1,8 (3,6) 
18,0 (8,3) 
15,6 (8,3) 
12,4 
 
11,2 (0,8) 
36,4 (13,6) 
8,8 (3,2) 
24,2 (6,5) 
 
34,8 (26,2) 
41,3 (26,2) 
 
14,2 (7,5) 
12,8 (22,7) 
3,2 (3,8) 
5,3 (5,3) 
 
29.2 (23,0) 
22,9 (4,3) 
26,7 (15,8) 
15,9 (5,8) 
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Spørgsmål 
Udviklingsmuligheder 
Er dit arbejde varieret? 
Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? 
Har du muligheder for at lære nyt på dit arbejde? 
Kan du bruge dine færdigheder i dit arbejde? 
Frihedsgrader i arbejdet 
Kan du  stort set tage ferie, som det passer dig? 
Kan du forlade arbejdspladsen  for at gå et ærinde 
uden tilladelse? 
Kan du gå hen til en kollega for at snakke? 
Mening i arbejdet 
Er dine opgaver meningsfulde? 
Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 
Føler du dig motiveret og engageret i arbejdet? 
Involvering i arbejdspladsen 
Kunne du tænke dig at være på nuværende arbejdsplads 
resten af dit arbejdsliv? 
Føler du, arbejdspladsens problemer også er dine? 
Synes du, din arbejdsplads har stor betydning for dig? 
Information i arbejdet 
Får du information om vigtige beslutninger i god tid? 
Får du den information, du behøver?  
Rolleklarhed 
Ved du præcis hvor meget selvbestemmelse du har? 
Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 
Ved du, hvad der forventes af dig? 
Rollekonflikter 
Stilles der modstridende krav  til dig i dit arbejde? 
Foretager du dig noget, som ikke accepters af alle? 
Må du gøre noget, der skulle være gjort anderledes? 
Må du gøre ting, der forekommer unødvendigt?  
Ledelseskvalitet 
Sørger ledelsen for gode udviklingsmuligheder? 
Prioriterer ledelsen trivselen på arbejdspladsen højt? 
Er ledelsen god til at planlægge arbejdet? 
Er ledelsen god til at løse konflikter? 
Social  støtte 
Hvor ofte får du støtte og hjælp fra kolleger? 
Hvor ofte er kolleger villige til at lytte til problemer? 
Hvor ofte får du hjælp fsra nærmeste overordnede? 
Hvor ofte lytter nærmeste overordnede til problemer? 
Feed back – hvor ofte taler du 
med kolleger om, hvor godt du udfører arbejdet? 
med overordnede om hvor godt du udfører arbejdet? 
Sociale relationer 
Arbejder du isoleret fra kolleger? 
Er det muligt at tale med kolleger under arbejdet? 
Socialt fællesskab 
Er der god stemning mellem dig og kolleger? 
Er der godt samarbejde blandt kollegerne? 
Mobning 
Er du udsat for uacceptabelt drilleri fra kolleger? 
Er du udsat for uacceptabelt drilleri fra overordnede? 
Utryghed i arbejdet – er du bekymret for: 
At blive arbejdsløs? 
At du på grund af ny teknik bliver arbejdsløs? 
At du får svært ved at finde nyt job ved arbejdsløshed? 
At du mod din vilje forflyttes til andet arbejde? 
At arbejdsmiljøet forringer dit helbred? 
Tilfredshed med arbejdet – er du tilfreds med: 
Dine fremtidsudsigter i arbejdet? 
Det fysiske arbejdsmiljø? 
Det psykiske arbejdsmiljø? 
Dit job som helhed alt taget i betragtning? 

Altid 
 
14,3 (32,2) 
6,7 (21,6) 
8,9 (22,7) 
20,3 (35,6) 
 
10,7 (21,5) 
 
20,1 (40,5) 
21,7 (49,6) 
 
32,0 (29,3) 
44,2 (42,1) 
32,9 (31,4) 
 
 
23,4 (17,6) 
5,9 (12,3) 
22,4 (15,7) 
 
14,7 (14,3) 
26,5 (11,9) 
 
 26,6 (22,7) 
51,2 (37,6) 
48,1 (28,6) 
 
1,5 (2,7) 
2,7 (3,4) 
0,9 (3,4) 
0 (3,4) 
 
8,1 (10,1) 
18,9 (13,0) 
15,7 (6,5) 
12,1 (7,3) 
 
13,9 (18,4) 
26,2 (38,0) 
13,3 (18,6) 
27,9 (42,2) 
 
4,1 (3,2) 
3,0 (2,9) 
 
2,1 (8,1) 
31,6 (40,8) 
 
42,8 (51,4) 
33,1 (35,5) 
 
0,6 
0,6 
 
5,6  
2,4 
7,9 
2,6 
7,3 
 
8,9 (16,9) 
4,4 (17,3) 
13,4 
13,3 (29,4) 

Ofte 
 
30,4 (42,8) 
19,7 (39,5) 
13,9 (42,6) 
31,9 (45,5) 
 
31,4 (34,4) 
 
14,2 (15,8) 
19,1 (24,5) 
 
36,8 (47,9)  
35,4 (45,5) 
39,4 (47,4) 
 
 
12,0 (21,8) 
18,3 (26,6) 
29,6 (35,4) 
 
27,1 (25,4) 
36,9 (38,2) 
 
30,5 (47,2) 
29,9 (49,2) 
40,7 (51,1) 
 
11,1 (6,0) 
10,9 (15,3) 
9,4 (10,2) 
11,6 (9,4) 
 
19,6 (32,6) 
27,9 (26,3) 
36,8 (29,6) 
26,1 (26,9 
 
37,9 (35,5) 
39,0 (41,9) 
24,0 (27,2) 
27,9 (32,3) 
 
15,7 (18,4) 
9,5 (15,4) 
 
14,1 (13,9) 
33,9 (28,7) 
 
44,5 (42,1) 
43,2 (31,8) 
 
1,2 
0,6 
 
5,0 
2,9 
10,6 
3,5 
16,7 
 
28,2 (65,3) 
30,2 (61,8) 
36,0 
41,3 (63,5) 

Sommetider 
 
25,1 (14,0) 
31,5 (29,3) 
33,1 (23,0) 
23,6 (13,3) 
 
27,8 (19,4) 
 
16,8 (10,1) 
36,4 (16,7) 
 
16,6 (18,9) 
14,5 (11,6) 
18,8 (17,9) 
 
 
22,5 (35,3) 
34,2 (36,1) 
27,5 (31,2) 
 
25,4 (35,6) 
25,1 (39,2) 
 
21,6 (25,2) 
12,4 (11,1) 
9,1 (18,1) 
 
32,1 (26,9) 
31,3 (36,5) 
41,0 (41,7) 
42,4 (36,6) 
 
27,4 (37,5) 
30,6 (34,1) 
31,2 (43,6) 
30,9 (40,9) 
  
32,2 (30,3) 
25,3 (14,4) 
34,9 (29,0) 
26,1 (14,8) 
 
32,0 (31,1) 
28,3 (31,7) 
 
29,9 (15,3) 
26,3 (17,0) 
 
12,1 (5,4) 
20,1 (14,1) 
 
4,4 
3,2 
 
14,4 
7,4 
18,5 
10,6 
26,1 
 
41,5  
45,0  
39,6 
37,5 

Sjældent 
 
24,2 (7,5) 
26,4 (5,8) 
30,5 (8,2) 
15,8 (3,4) 
 
18,3 (11,8) 
 
11,2 (8,7) 
16,7 (5,8) 
 
10,4 (2,6) 
4,4 (0,7) 
6,5 (2,6) 
 
 
12,3 (11,2) 
26,5 (16,2) 
13,4 (10,7) 
 
20,4 (16,4) 
9,1 (8,5) 
 
16,9 (3,4) 
4,4 (1,7) 
1,2 (1,7) 
 
34,5 (38,5) 
33,9 (27,1) 
36,6 (32,5) 
34,1 (34,6) 
 
31,3 (13,3) 
15,9 (10,4) 
12,5 (13,5) 
20,2 (16,0) 
  
13,6 (11,4) 
8,0 (4,3) 
20,7 (17,0) 
14,5 (8,4) 
 
36,7 (30,1) 
39,0 (30,5) 
 
33,7 (19,0) 
6,8 (7,1) 
 
0,3 (0,7) 
3,0 (2,6) 
 
19,5 
10,3 
 
31,7 
26,8 
27,1 
34,3 
26,7 
 
13,6 (14,2) 
15,4 (16,6) 
7,1 
5,9 (5,8) 

Aldrig 
 
6,0 (3,6) 
15,8 (3,8) 
13,6 (3,6) 
8,4 (2,2) 
 
11,8 (12,9) 
 
37,8 (24,9) 
6,2 (3,4) 
 
4,2 (1,4) 
1,5 (0,2) 
2,4 (0,8) 
 
 
29,9 (14,1) 
15,0 (8,9) 
7,2 (7,2) 
 
12,4 (8,3) 
2,4 (2,2) 
 
4,4 (1,5) 
2,1 (0,3) 
0,9 (0,5) 
 
20,7 (25,9) 
21,1 (17,7) 
12,1 (16,0) 
11,9 (16,0) 
 
13,6 (8,9) 
6,6 (6,2) 
3,9 (6,8) 
10,7 (8,9) 
  
2,4 (4,4) 
1,5 (1,4) 
7,1 (8,2) 
3,6 (3,3) 
 
11,5 (17,2) 
20,1 (19,5) 
 
20,2 (43,7) 
1,5 (6,5) 
 
0,3 (0,5) 
0,6 (1,5) 
 
74,3 
85,3 
 
43,4 
60,6 
35,9 
49,0 
23,2 
 
7,7 (3,6) 
5,0 (4,3) 
3,9 
2,1 (1,2) 
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For spørgsmålene om utryghed i arbejdet og tilfredshed med arbejdet er der ikke anvendt 
samme svarmuligheder som i Arbejdsmiljøinstituttets (AMI) undersøgelse. For utryghed i ar-
bejdet har AMI anvendt svarmulighederne ja og nej, men ud fra en tilnærmet sammenligning, 
hvor svarene for altid og ofte svarer til ja, og sjældent og aldrig svarer til nej, og sommetider 
udelades, ses ikke væsentlige afvigelser for disse spørgsmål. 

For tilfredshed i arbejdet har AMI anvendt svarmulighederne meget tilfreds, tilfreds, util-
freds og meget utilfreds. Svarene herfor er indført i tabellen i parentes, men er ikke umiddel-
bart sammenlignelige. Det ser ud, som om der for væksthusgartnerne er større tilfredshed med 
det psykiske arbejdsmiljø end det fysiske. 

Generelt for svarene inden for det psykiske arbejdsmiljø er, at der kun er beskedne afvigel-
ser i forhold til svarene fra AMI. De kognitive krav ser ud til at være lavere for væksthusgart-
nere. Indflydelses- og udviklingsmulighederne ser ud til at være lavere. Der ser ud til at værre 
færre frihedsgrader og lavere grad af involvering.  

På den anden side ses højere informationsniveau, større rolleklarhed, godt socialt fælles-
skab og god planlægning af arbejdet. Der er ikke undersøgt for, om afvigelserne for vækst-
husgartnere i forhold til gennemsnittet for arbejdsmarkedet er statistisk signifikante. 

Som i AMIs undersøgelse er  spørgsmålene inden for de enkelte dimensioner i det psykiske 
arbejdsmiljø  scoret på en skala fra 0-100. Til sammenligning er anvendt middelværdierne. En 
middelværdi mellem 40 og 60 svarer til, at der ikke er væsentlig afvigelse fra gennemsnittet 
for Danmark. En middelværdi over 60 svarer til ”bedre” end gennemsnittet, mens en middel-
værdi under 40 svarer til ”dårligere”.  Det vil sige jo højere point jo bedre arbejdsmiljø.  

De enkelte dimensioner er sat i relation til fravær ved, at hver dimension er inddelt i 2 
grupper med nærmeste runde tal i forhold til middelværdien som delingspunkt. 

Resultaterne heraf fremgår af tabel 8. De tilsvarende resultater for det fysiske og kemi-
ske/termiske arbejdsmiljø er medtaget i tabellen. 
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Arbejdsmiljøet og fravær 
Tabel 8 Arbejdsmiljøet og fravær 
 
Variabel skore 

middelværdi  
(M) 

     fravær 
over 11 dg  0-10 dg  
    i procent 

OR (CI 95%) 
 

OR intermediær 
(CI 90%) 

OR korrigeret 
(CI 95%) 

Fysisk arbejdsmiljø 7,5-97,5 
(51) 

<50    24,2      75,8 
>50    13,8      86,2 

2,0 (1,14-3,47) 1,73 (1,0-2,9) 1,75 (1,0-3,2) 

Termisk/kemisk 
arbejdsmiljø 

28,1-100 
(65) 

<60    23,3      76,7 
>60    16,2      83,8 

1,57 (0,88-2,8) 1,1 (0,64-1,9)  

Psykisk arbejdsmiljø  
Psykosociale krav samlet 
 
Kvantitative krav 
 
Kognitive krav 
 
Krav om at skjule følelser 
 
Sensoriske krav 
 

 
19,6-96,4 
(52) 
12,5-100 
(51) 
0-100 
(60) 
0-100 
(71) 
0-100 
(34) 

 
>50    19,3     80,7 
<50    17,1     82,9 
<50    22,0     88,0 
>50    15,2     84,8 
>60    22,8     77,2 
<60    12,8     87,2 
<70    22,1     77,9 
>70    16,5     83,5 
>30    21,2     78,8 
<30    13,3     86,7 

 
1,16 (0,66-2,0) 
 
1,6 (0,9-2,8) 
 
2,0 (1,1-3,6) 
 
1,44 (0,81-2,5) 
 
1,8 (0,94-3,25) 

 
 
 
 
 
1,2 (0,68-1,9) 

 

Psykisk arbejdsmiljø 
Indflydelse og  
Udviklingsmuligheder 

 
2,3-100 
(47) 

 
<40    21,6     78,4  
>40    16,5     83,5 

 
1,39 (0,8-2,4) 

 
1,1 (0,6-1,8) 

 

Psykisk arbejdsmiljø 
Mening, medbestemmelse 
og informationer 

 
14,3-98,3 
(65) 

 
<60    22,8     77,2 
>60    16,1     83,9 

 
1,54 (0,87-2,7) 

 
0,86 (0,4-1,7) 

 

Psykisk arbejdsmiljø 
Ledelsesfunktioner 

 
0-100 
(53) 

 
<50    21,6     78,4 
>50    15,8     84,2 

 
1,47 (0,85-2,6) 

 
1,1 (0,58-2,0) 

 

Psykisk arbejdsmiljø 
Social støtte, relationer og 
fællesskab – samlet 
Social støtte 
 
Feed back 
 
Socialt fællesskab 
 
Mobning 
 
Sociale relationer 

 
29,2-100 
(67) 
6,25-100 
(59) 
0-100 
(30) 
0-100 
(74) 
0-100 
(97) 
0-100 
(74) 

 
<60    23,5     76,5 
>60    16,7     83,3 
<50    22,9     77,1  
>50    16,4     84,6 
>30    18,8     81,3 
<30    17,9     82,1 
<70    22,4     77,6 
>70    17,2     82,8 
<80    30,2     69,8 
>80    16,2     83,8 
<70    21,2     78,8 
>70    16,1     83,9 

 
1,54 (0,84-2,8) 
 
1,51 (0,85-2,7) 
 
1,1 (0,6-1,85) 
 
1,4 (0,74-2,6) 
 
2,2 (1,2-4,4) 
 
1,4 (0,8-2,4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,77 (0,93-3,37) 

 

Psykisk arbejdsmiljø 
Utryghed i arbejdet 

 
0-100 
(74) 

 
<70    25,4     74,6 
>70    13,8     86,2 

 
2,13 (1.2-3,7) 

 
1,76 (1,0-3,0) 

 
1,82 (1,0-3,4) 

Psykisk arbejdsmiljø 
Tilfredshed med arbejdet 

 

 
0-100 
(56) 

 
<50    21,4     78,6 
>50    16,2     83,8 

 
1,4 (0,8-2,5) 

 
0,86 (0,47-1,6) 

 

 
Scoringen på det fysiske arbejdsmiljø viser spredning mellem 8 og 98 og en middelværdi 

på 51 altså svarende til gennemsnittet. 
For det fysiske arbejdsmiljø er der statistisk signifikant association mellem ”dårligere” fy-

sisk arbejdsmiljø og længerevarende fravær. Associationen er også signifikant efter kontrol 
for konfoundere inden for gruppen og i den samlede analyse. 

For det kemisk/termiske arbejdsmiljø er der høj score med middelværdi på 65, bedre end 
gennemsnittet. 
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Der er Association mellem ”dårligere” kemisk/termisk arbejdsmiljø og længerevarende 
fravær, men associationen er ikke statistisk signifikant. Efter kontrol for konfoundere  i grup-
pen forsvinder associationen med fravær. 

Inden for dimensionen psykosociale krav, som omhandler kvantitative krav (bl.a. tempo), 
kognitive krav (hukommelse, kreativitet m.v), krav om at skjule følelser og sensoriske krav 
(krav til syn og kontrol over bevægelser m.v.), ses store variationer på scoringen. Samlet for 
de psykosociale krav er middelværdien 52 svarende til gennemsnittet. De kvantitative krav 
ligger på samme niveau. De kognitive krav og krav om at skjule følelser ligger højere og er 
således udtryk for  ”bedre” psykisk arbejdsmiljø vurderet ud fra, at der er betydeligt færre 
krav. For de sensoriske krav ligger middelværdien under gennemsnittet og er således udtryk 
for ”dårligere” psykisk arbejdsmiljø. 

Ved relateringen til fraværslængde ses ingen association i forhold til de samlede psykoso-
ciale krav. For de kognitive krav ses statistisk signifikant association med høj score, altså bed-
re arbejdsmiljø med færre krav, og længerevarende fravær. For de sensoriske krav ses 
association mellem højere score (svarende til bedre arbejdsmiljø med færre krav) og 
længerevarende fravær, men associationen er ikke statistisk signifikant. For de kvantitative 
krav og krav om at skjule følelser ses association mellem lav score (dårligere arbejdsmiljø 
med større krav) og længerevarende fravær, men ingen af associationerne er statistisk 
signifikante. Ved konfounderkontrol inden for gruppen er de kognitive krav medtaget for at 
teste, om signifikansen holder, hvilket ikke er tilfældet. 

For dimensionen indflydelse og udviklingsmuligheder ses middelværdi for scoringen på 47 
svarende til gennemsnittet. 

I forhold til fravær ses moderat association mellem lav score (svarende til dårligere ar-
bejdsmiljø med lavere indflydelse og udviklingsmuligheder) og længerevarende fravær, som 
ikke er statistisk signifikant. 

For mening, medbestemmelse og informationer er der en middelværdi på 65 svarende til 
”bedre” psykisk arbejdsmiljø end gennemsnittet. 
Der er association mellem lav score (dårligere arbejdsmiljø med lavere mening m.m) og læn-
gerevarende fravær, men ikke signifikant. 

I forhold til ledelsesfunktioner ligger middelværdien på 53 altså svarende til gennemsnittet.  
Der er association mellem lav score (dårligere arbejdsmiljø med ringere ledelse) og længere-
varende fravær, men ikke statistisk signifikant. 

For social støtte, relationer og fællesskab i arbejdet ses høj middelværdi inden for alle un-
derdimensioner undtagen feed back (= tilbagemelding fra overordnede og kolleger), hvor 
middelværdien ligger under gennemsnittet. 

Der er statisitisk signifikant association mellem ”lav” score og længerevarende fravær for 
mobning (høj grad af mobning), som efter konfounderkontrol i gruppen ikke er signifikant. 
Der ses association mellem lav score og længerevarende fravær for social støtte, socialt fæl-
lesskab og sociale relationer (dårligere arbejdsmiljø med ringere social støtte), som ikke er 
statistisk signifikante. Der ses ingen association for feed back.   

For utryghed i arbejdet ses høj score med middelværdi på 74 altså over gennemsnittet. 
Der er kraftig association mellem lav score (større grad af utilfredshed) og længerevarende 

fravær, som er signifikant også efter konfounderkontrol i gruppen og i den samlede analyse. 
Svarende til tilfredshed med arbejdet ses score med middelværdi på 56. 
Der er moderat association mellem længerevarende fravær og lav score (lav grad af til-

fredshed), men associationen er ikke signifikant. 
Alle arbejdsmiljøspørgsmål er undersøgt i forhold til køn. Der ses ikke væsentlige forskelle 

i besvarelserne for kvinder og mænd. 
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Inden for alle emner er der undersøgt for om der er forskel på relationerne med fravær, når 
der tages højde for køn og virksomhedsstørrelse. Men ved disse analyser bliver tallene for 
små til at analysen bliver  holdbar. 
 
 
Fravær og helbred 

Der er spurgt om sygefravær inden for det sidste år (fravær i forbindelse med graviditet, 
barsel og barns 1. sygedag). Fravær er anført i  tidsintervaller til afkrydsning. Fordelingen 
fremgår af tabel 9. 
 
Tabel 9: Fravær i forskellige undersøgelsespopulationer 
 
 0-5 dage 6-10 dage 11-20 dage Over 20 dage 
Væksthusgartnere (%) 226 (68%) 46 (14%) 39 (12%) 22 (6%) 
Fat i Fraværet, 2002* 66,8% 14,2% 10,2% 8,7% 
Ansatte ved Århus Amt, 2002  57,2% 19,2% 13,4% 10,2% 
 
* Fat i Fraværet: En undersøgelse af trivsel og arbejdsmiljø i 25 virksomheder, Institut for Trivsels og Livskvali-
tetsstudier i samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet. 
 

Da det maksimale fravær ikke fremgår af registreringen fra væksthusgartnerne, er det ikke 
muligt at  beregne det gennemsnitlige fravær. 

Til sammenligning er anført fordelingen af fravær fra andre undersøgelser. Omfanget af 
fravær under 5 dage er lidt større, og omfanget af fravær over 20 dage lidt lavere end i de an-
dre undersøgelser, tydende på mindre fravær. 
  Årsagerne til fravær er: Infektion 46%. Bevægeapparatsgener 13%. Mavegener 8%. Ho-
vedpine/migræne 8%. Psykiske problemer, stress og problemer i familien 4%. Andet 19%. 

Andet dækker over lidt af hvert fra skader, operation, vejrlig m.v. 
Selvvurderet helbred er anført som: fremragende, vældig godt, godt, mindre godt og dår-

ligt. Tallene herfor fremgår af tabel 10.  
 
Tabel 10: Selvvurderet helbred (tallene i parentes er fra NAK, 2000) 
 
 Fremragende Vældig 

Godt 
Godt Mindre 

godt 
Dårligt 

Selvvurderet helbred generelt                  i % 19,2 (19,0)  34,4 (41,7) 34,4 (34,1) 8,5 (4,6) 3,5 (0,6) 
 Helt rigtigt Overvejende 

rigtigt 
Ved ikke Overvende 

forkert 
Helt forkert 

Jeg bliver lettere syg end andre                  % 2,6 (0,7) 4,7 (4,9) 13,7 (7,8) 21,9 (17,4) 57,1 (69,2) 
Jeg er lige så rask som andre                      % 50,7 (53,5) 27,3 (25,6) 11,4 (12,8) 7,3 (4,8) 3,2 (3,4) 
Jeg forventer, mit helbred bliver dårligere % 3,5 (1,7) 10,5 (6,5) 26,0 (22,8) 15,8 (15,8) 44,2 (53,1) 
Mit helbred er fremragende                        % 34,5 (28,8) 37,1 (52,0) 10,8 (9,7) 12,0 (6,5) 5,6 (3,1) 
 

For væksthusgartnerne er der ca. dobbelt så mange, der svarer mindre godt end i NAK og 
mere end 5 gange så mange, der svarer dårligt. Selvvurderet helbred vides fra andre undersø-
gelser at være et godt mål for den enkelte persons risiko for sygdom, førtidig afgang fra ar-
bejdsmarkedet og tidlig død. Også i denne undersøgelse er dårligt selvvurderet helbred asso-
cieret med længerevarende fravær. 
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Resultaterne for virksomhederne 
Fraværet varierer meget på virksomhederne, fra 0% til 16%. Det gennemsnitlige fravær er 

1,8% og knap 4 fraværsdage. 
Fordelingen af fravær: Intet fravær 9,5%. 1-5 fraværsdage 57,2%. 6-10 fraværsdage 

26,2%. 11-20 6,6%. Over 20 dage 2,42%. 
For virksomhederne er der i den videre analyse anvendt et anderledes delingspunkt for fra-

vær, nemlig 6 dage, da kun få virksomheder har over 11 fraværsdage. 
 
Antal ansatte: 
Varierer fra 1 til 88. 
Fordeling: 
0-5 ansatte 64%. 6-10 ansatte 15%. 11-15 ansatte 7%. 15-10 ansatte 7%. Over 20 ansatte 5%. 
 
Størrelse (m2 væksthus): 
Varierer fra 2840 til 93000 med et gennemsnit på 6500. 
Udenomsareal: 
24 virksomheder har intet udenomsareal. Resten varierer mellem 500 og 14000 m2. 
 
Produktion: 
28,9% har monokultur, dvs. producerer kun 1 type plante. 29% har 2-3 forskellige kulturer. 
42% har flere end 3 forskellige kulturer. 
For 44% af virksomhederne er produktionen jævnt fordelt året rundt, for resten er der højsæ-
son på forskellige tidspunkter på året, men flest har højsæson i april og maj måned 
 
Organisering: 
Der er spurgt om virksomheden har 
                                                     Ja          Nej 

en organisationsplan            41%  59% • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

skriftlig personalepolitik  24%  76% 
personalehåndbog                  29%  71%  
tillidsrepræsentant                 11%  89% 
sikkerhedsrepræsentant         35%  65%   
arbejdspladsvurdering           88%  12% 
medarbejdersamtaler          73%  27% 

 
Ikke alle virksomheder med over 10 ansatte har sikkerhedsrepræsentant på trods af, at det er 
lovpligtigt. 
De forskellige virksomhedssvar er sammenholdt med fravær. Resultatet fremgår af tabel 11. 
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Tabel 11: De forsk. virksomheder sammenholdt med fravær 
 
Variabel Fravær > 4 dage 

Antal  (%) 
Fravær < 4 dage 
Antal   (%) 

OR CI 95%) 

Antal ansatte                           over 10 
                                               under10 

7 (78) 
19 (58) 

2  (22) 
14 (42) 

2,6 (0,5-14,4) 

Væksthusareal              over 6700 m2 
                                    under 6700 m2 

13 (59) 
13 (65) 

9 (41) 
7 (35) 

0,8 (0,2-2,7) 

Udenomsareal                               nej 
                                                      ja 

17 (61) 
 9 (64) 

11 (39) 
5 (36) 

0,86 (0,2-3,2) 

Produktion                        monokultur 
                                          Flerkultur 

7 (58) 
19 (63) 

5 (42) 
10 (37) 

0,81 (0,2-3,2) 

Jævnt fordelt produktion               ja 
                                                       nej 

12 (67) 
14 (58) 

6 (33) 
10 (42) 

1,43 (0,4-5,1 

Organisationsplan                          ja 
                                                       nej 

9 (56) 
13 (62) 

7 (44) 
7 (38) 

0,79 (0,2-3,0) 

Skriftlig                                         ja 
Personalepolitik                            nej 

6 (67) 
17 (63) 

10 (37) 
4 (36) 

1,2 (0,2-5,8) 

Personalehåndbog                         ja 
                                                      nej 

7 (64) 
15 (60) 

4 (36) 
10 (40) 

1,2 (0,3-5,1) 
 

Tillidsrepræsentant                       ja 
                                                      nej 

4 (100) 
18 (58) 

0 
13 (42) 

 

Sikkerhedsrepræsentant                ja 
                                                       nej 

11 (79) 
13 (54) 

3 (21) 
11 (46) 

3,1 (0,7-14,0) 

Arbejdspladsvurdering                  ja 
                                                      nej 

22 (63) 
 2 (50) 

13 (37) 
2 (50) 

1,69 (0,2-13,5) 

Medarbejdersamtaler                    ja 
                                                      nej 

19 (61) 
 6 (60) 

12 (39) 
4 (40) 

1,1 (0,25-4,5) 

 
Som det ses, er nogle af grupperne meget små. De beregnede OR er derfor noget usikre, og 

det er således vanskelig at vurdere eventuelle sammenhænge mellem de forskellige variable 
og fravær.  

 
 
Det vigtigste vi fandt 

Hovedformålet med denne undersøgelse har været at afdække omfanget af fravær blandt 
væksthusgartnere og at identificere fraværs- og nærværsfaktorer. I undersøgelsen indgik 346 
væksthusgartnere og 45 gartnerier i Århus området.  

Undersøgelsen viser, at der er overvægt af kvinder blandt væksthusgartnere. Gruppen af 30 
til 39-årige er større end de øvrige aldersgrupper og også større end  i andre undersøgelser. 
Der er ikke færre antal samlevende end i andre undersøgelser, og kun få har mere end 2  
hjemmeboende børn. 

Vurderet i forhold til skolegang er uddannelsesniveauet ikke lavere end ellers. Lidt flere 
kvinder end mænd har en erhvervsuddannelse, men antallet af faglærte væksthusgartnere er 
højere blandt mænd end kvinder, faktisk mere end dobbelt så højt.  

Omtrent 20% arbejder på virksomheder med under 5 ansatte. Over 60% af virksomhederne 
har under 5 ansatte. Der er altså overvejende tale om mindre virksomheder. Mere end halvde-
len har under 5 års anciennitet. Knap dobbelt så mange mænd som kvinder har over 20 års an-
ciennitet. Mere end dobbelt så mange mænd (21%) som kvinder har overarbejde flere gange 
om ugen. Mere end dobbelt så mange kvinder (24%) som mænd er udsat for sæsonledighed. 
Langt de fleste bliver aflønnet med timeløn, akkordarbejde forekommer sjældent. Omtrent 
dobbelt så mange kvinder (15%) som mænd har kun 1 arbejdsfunktion. Omtrent 17% har ude-
lukkende monotone arbejdsfunktioner, og 10% laver det samme hele tiden. 
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Gennemgående er der godt netværk, og kun få er hyppigt udsat for belastninger i netvær-
ket. Der anvendes forskellige former for håndteringsstrategier. 

Tobaksforbruget er for de mandlige væksthusgartnere lavere end kvindernes og den øvrige 
befolknings. Alkoholforbruget er lavere end i den øvrige befolkning og der er høj grad af fy-
sisk aktivitet. Blandt de mandlige væksthusgartnere er der flere normalvægtige end i den øv-
rige befolkningen, for kvinderne er vægtfordelingen som gennemsnittet. 

Mere end 2/3 arbejder hyppigt med gentagne bevægelser og afviger i forhold til denne ar-
bejdsmiljøfaktor markant fra gennemsnittet. De mandlige væksthusgartnere udfører i højere 
grad end kvinder de ”tunge” opgaver, mens kvinderne i højere grad arbejder med bøjet ryg og 
nakke og er mere udsatte for fastlåste og gentagne bevægelser. 

Godt 40% er udsat for at der anvendes sprøjtemidler, herudover er der kun beskedne nega-
tive påvirkninger i forhold til det kemisk/termiske arbejdsmiljø. 

I forhold til det psykiske arbejdsmiljø er der generelt kun beskedne afvigelser fra gennem-
snittet (NAK). Der er færre kognitive krav, lavere indflydelses og udviklingsmuligheder og 
færre frihedsgrader. Der er højere informationsniveau, større rolleklarhed og god planlægning 
af arbejdet. 

Fraværet blandt væksthusgartnere er lavere i denne undersøgelse end i de undersøgelser, 
der er sammenlignet med, og lavere end forventet for branchen. Det generelle selvvurderede 
helbred for væksthusgartnere svarer nogenlunde til gennemsnittet dog med en tendens til, at 
flere i denne undersøgelse svarer mindre godt og dårligt helbred. 

Undersøgelsen viser, at der er statistisk signifikant overrisiko for længerevarende fravær 
for: 

-  kvinder 
-  de yngre ansatte (under 40 år) 
-  dem, der altid og ofte er belastet af forholdet til familie og venner 
-  dem, der er udsatte ”dårligere fysisk arbejdsmiljø” og   
-  dem, der oplever utryghed i arbejdet. 

 
Inden for det fysiske arbejdsmiljø er det især funktionerne: 
-  at arbejde med hænderne løftet i skulderhøjde eller højere 
-  at arbejde med nakken kraftigt foroverbøjet 
-  at vride eller bøje kroppen på samme måde hyppigt 
-  at dele af kroppen indtager en fastlåst arbejdsstilling og  
-  at arbejde med ryggen kraftigt foroverbøjet 
der udgør en risikofaktor. 

 
I forhold til det psykiske arbejdsmiljø er der  ud over den signifikante association med 
utryghed i arbejdet kraftig association mellem længerevarende fravær og: 
- høj grad af mobning  
- få psykosociale krav (dette stemmer  overens med andre undersøgelser, som har vist, 

at såvel for få som for store psykosociale krav kan være en risikofaktor for fravær)  
- højt arbejdstempo 
- arbejde der ikke stiller krav til tænkning, hukommelse og problemløsning 
- lav indflydelse og få udviklingsmuligheder  
- lavt informationsniveau  og 
- lav tilfredshed med arbejdet. 
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Lavt fravær har sammenhæng med: 
- god ledelse 
- god social støtte 
- socialt fællesskab og 
- gode sociale relationer. 

 
Gennemgående er der større tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø end det fysiske. 
Øvrige faktorer med association til længerevarende fravær er: 
- belastet arbejdssituation 
- det at være belastet af sygdom hos partner/nær familie eller venner  
- problemer med at håndtere vanskelige situationer 
- ingen erhvervsuddannelse 
- virksomheder med over 10 ansatte 
- fuldtidsarbejde i forhold til deltidsarbejde 
- dårlige klimaforhold 
- dårligt selvvurderet helbred. 

 
Fraværet er i besvarelserne fra virksomhederne lidt lavere end fra de ansatte og er gennem-

gående lavt, 1,8%. Det vides ikke, om de pågældende virksomheder fører statistik over fravæ-
ret, og det kan ikke udelukkes, at der kan være en tendens til underrapportering. 

Der er god plads på virksomhederne (mange m2) og det i sig selv kan være en medvirkende 
forklaring på, at det fysiske aktivitetsniveau blandt væksthusgartnere er højt. 

30% af virksomhederne dyrker kun én form for planter. En stor del af virksomhederne har 
fået foretaget arbejdspladsvurdering og afholder medarbejdersamtaler. Kun få har tillidsre-
præsentant og skriftlig personalepolitik. 

Der er ingen signifikante associationer mellem de forskellige variable for virksomhederne 
og fravær, men tallene i materialet vurderes også for små til, at associationsmålene er pålide-
lige. 
    
 
Hvor er vi nu og hvad gør vi 

Gennemgående ser det ud som om væksthusgartnere ikke afviger væsentligt fra gennem-
snittet i forhold til de undersøgte uddannelsesmæssige faktorer, fraset at andelen af faglærte 
gartnere, især blandt kvinder, ikke er høj. Der er godt socialt netværk og få sociale belastnin-
ger. Virksomhederne er gennemgående små med få ansatte, men store arealer. Især kvinderne 
er udsat for ensidigt gentaget arbejde og arbejde i uhensigtsmæssige stillinger. Det psykiske 
arbejdsmiljø er gennemgående godt, dog ses der tendens, til at der i arbejdet indgår få kogni-
tive krav, store sensoriske krav, lave indflydelses- og udviklingsmuligheder og få frihedsgra-
der sammenlignet med et landsgennemsnit. Dette kan muligvis kompenseres af, at der er højt 
informationsniveau, stor rolleklarhed og god planlægning af arbejdet .  

Der er påvist risikofaktorer i forhold til fravær som er: Køn , alder, altid og ofte belastet 
forhold til familie og venner, ”dårligere” fysisk arbejdsmiljø og utryghed i arbejdet. Der er 
kraftige indicier på, at følgende områder inden for det fysiske arbejdsmiljø, arbejde i uhen-
sigtsmæssige stillinger , ensidigt gentaget arbejde og manglende variation i arbejdet, er risiko-
faktorer i forhold til fravær. Ud over utryghed i arbejdet er der også andre områder inden for 
det psykiske arbejdsmiljø som kan udgøre en risikofaktor, nemlig få kognitive krav, lave ind-
flydelses- og udviklingsmuligheder og få frihedsgrader, hvor det er vigtigt at være opmærk-
som på, om der i tilstrækkeligt omfang er kompenserende faktorer i arbejdsmiljøet. 
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Fraværet er forholdsvis lavt, men der er store variationer de forskellige virksomheder imel-
lem. Det kan ikke udelukkes at fraværet er beskrevet for lavt, da der er tale om selvrapporteret 
fravær. Det er et generelt problem, at der kun i begrænset omfang føres statistik over fravær. 
Det kan samtidig ikke udelukkes, at de væksthusgartnere, der har tendens til længerevarende 
fravær, beskriver arbejdsmiljøet som værende dårligere end dem med lavere fravær. 

I undersøgelsen må der tillige tages forbehold for, at der er tale om en tværsnitsanalyse, 
hvor der kan beskrives sammenhænge, men hvor det er vanskeligt at vurdere årsagsforhold. 

Som effektmål er der i denne undersøgelse anvendt fravær, som muligvis ikke er det bedste 
mål for trivsel og godt arbejdsmiljø, da det ikke kan udelukkes, at fraværet i nogle virksom-
heder netop er lavt, fordi de ansatte med tendens til længerevarende fravær ikke over en læn-
gere periode vil kunne vil kunne vedblive med at arbejde inden for dette område. Der kan så-
ledes være tale om en selekteret arbejdsstyrke bestående af de personer, der enten trives med 
arbejdet eller ikke ser muligheder for at få andet arbejde. Og det kan ikke udelukkes, at der er 
stort frafald fra området. Visse resultater i dette materiale kunne tyde på, at der er stort fra-
fald/flow. For eksempel er der stor spredning på svarene for, hvor mange ansatte der er på 
virksomhederne, hvilket kan være udtryk for, at antallet varierer både som følge af svingnin-
ger i produktionen med høj- og lavsæsonsperioder og på grund af sæsonledighed. Men det 
kunne også være udtryk for, at mange forlader området, fordi de ikke kan klare arbejdet, eller 
fordi de bliver afskediget på grund af for meget fravær. Et andet resultat, der kunne tyde på 
stort frafald, er, at der er mange med kort anciennitet. 

En mulighed for at få dette undersøgt kunne være at iværksætte en forløbsundersøgelse, 
hvor der samtidig med en registrering af fravær også vil kunne registreres frafald. 

På trods af disse forbehold er der dog i denne undersøgelse så tydelige sammenhænge mel-
lem længerevarende fravær og  de oven for nævnte faktorer, at det for virksomheder, der har 
ansatte med langvarigt fravær, og virksomheder med et højt gennemsnitligt fravær må anbefa-
les, at der gøres en indsats for at reducere fraværet og styrke nærværet ved at kigge nærmere 
på  
1) arbejdets organisering  

for det fysiske arbejdsmiljø vil det være vigtigt at omstrukturere arbejdet således, at om-
fanget af 
- gentagne arbejdsfunktioner 
- arbejdsfunktioner med bøjet nakke og 
- arbejdsfunktioner med hænderne i eller over skulderhøjde 

nedsættes. 
Det bør endvidere tilstræbes, at: 
- arbejdet bliver mere varieret 
- at der er bedre udviklingsmuligheder og 
- arbejdet  i højere grad tilrettelægges, således at den enkelte får større indflydelse på sit 

arbejde. 
Men samtidig må der være opmærksomhed på, at de gode kvaliteter, der findes i arbejdet, 

det vil sige høj grad af rolleklarhed,  godt socialt fællesskab og god planlægning af arbejdet, 
fortsat  vil være til stede. 

 
I forhold til de mere personlige forhold såsom belastninger i netværket og utryghed i an-

sættelsen kan  
2) åbenhed og dialog  

mellem den enkelte ansatte og virksomheden være et middel til at få afdækket de forhold, 
virksomheden kan støtte den enkelte ansatte i for at styrke nærværet.  
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