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Stress
undersøgelse

– Side 1 –

Undersøgelsesdesign

Metode:

Online, GallupForum, TNS Gallups store danske internetpanel

Antal interviews:

Der er i alt gennemført 1.027 interviews

Målgruppe/univers:

18+ der aktuelt er tilknyttet arbejdsmarkedet, men ikke er administrerende
direktører eller selvstændige, som ikke har en leder over sig

Timing

Dataindsamlingen er gennemført fra d. 3.-14. oktober 2016.

– Side 2 –

I hvilken grad kender du tegnene
på stress?

55 %

29 %

14 %

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

1%

1%

Slet ikke

Ved ikke

N=1027

– Side 3 –

Hvilke af følgende tegn forbinder
du med stress?

Dårlig eller urolig søvn
Koncentrationsbesvær
Svært ved at huske
Svært ved at falde i søvn
Hjertebanken
Vågner flere gange og har svært ved at falde i søvn
Træthed
Problemer med at slappe af
Irritabilitet
Svært ved at tænke klart
Vågner for tidligt uden at kunne falde i søvn igen
Hovedpine
Ondt i maven
Tristhed
Anspændthed
Svært ved at træffe beslutninger
Dårlig samvittighed eller skyldfølelse
Manglende engagement i dagligdagen
Muskelspændinger
Manglende selvtillid
Ingen af disse

75 %
72 %
69 %
66 %
63 %
62 %
62 %
61 %
58 %
55 %
52 %
50 %
47 %
46 %
46 %
44 %
44 %
38 %
38 %
30 %
1%

N=1027
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Har du oplevet tegn på stress
på grund af dit arbejde?

28%
26 %

16 %

15%
13%

2%

Ja, inden for
det seneste
halve år

Ja, inden for
det seneste år

Ja, inden for
de seneste
tre år

Ja, for mere end
tre år siden
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Nej

Ved ikke/ønsker
ikke at svare

Hvad er den / de væsentligste
årsager til, at du har oplevet tegn på
stress i forbindelse med dit arbejde?

Mine arbejdsopgaver

63 %

Omstruktureringer på min arbejdsplads

33 %

Min leder

32 %

Mine egne ambitioner

23 %

Mine arbejdstider

18 %

Andet

12 %

Mine kollegaer

12 %

Mit helbred
Transporttid mellem hjem og arbejde

9%
7%

Aktiviteter i fritiden

4%

Børnepasning

4%

N=715

– Side 6 –

Hvordan har du forholdt dig til dine
tegn på stress pga. dit arbejde?

Har talt om det med min familie/mine venner

50 %

Har talt om det med min chef

34 %

Har talt om det med mine kollegaer

33 %

Har talt om det med læge

23 %

Har håndteret det på egen hånd

26%

Har talt med psykolog/terapeut

15 %

Har talt om det med andre

15 %

Har talt om det med min...

9%

Har talt om det med min fagforening

7%

Har ikke talt med nogen om det

6%

Har ikke forholdt mig til tegnene

3%

– Side 7 –

N=715

Hvordan påvirkede stress dit liv?

Jeg mistede overblikket

49 %

Jeg blev søvnløs

47 %

Jeg undgik sociale arrangementer

33 %

Jeg vrissede af kolleger

22 %

Jeg skældte mine børn ud
Jeg havde blackouts, hvor jeg ikke
kunne huske dele af min dag
Jeg fik problemer i mit parforhold
Andet

17 %
13 %
11 %
24 %

– Side 8 –

N=715

Har du været sygemeldt på grund
af stress?

70 %

5%

Ja, inden for
det seneste
halve år

2%

Ja, inden for
det seneste år

14 %
8%

Ja, inden for
de seneste
tre år

Ja, for mere end
tre år siden

Nej

Ved ikke/ønsker
ikke at svare
N=715
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Har du oplevet tegn på stress hos
én eller flere af dine nærmeste
kollegaer?

33 %

28%
22
%

20 %

10 %
7%

6%

Ja, inden for
det seneste
halve år

Ja, inden for
det seneste år

Ja, inden for
de seneste
tre år

Ja, for mere end
tre år siden

Nej

Ved ikke/ønsker
ikke at svare
N=1027
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Hvordan har du forholdt dig til, at én
eller flere kollegaer, har oplevet tegn
på stress?

Jeg har talt om det med den/de
pågældende kollega/kollegaer

70 %

Jeg har talt om det med andre kollegaer

37 %

Jeg har talt om det med min chef

30 %

Jeg har talt om det med tillidsrepræsentant/
arbejdsmiljørepræsentant/personaleafdeling

15 %

Jeg har talt om det med min familie/venner
Jeg har ikke forholdt mig til tegnene
Andet

13 %
7%
4%

N=722
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Har du oplevet, at en kollega er
blevet sygemeldt på grund af
stress?

31 %

24 %

22 %
19 %

4%

Ja, inden for
det seneste
halve år

Ja, inden for
det seneste år

Ja, inden for
de seneste
tre år

Nej

Ved ikke/ønsker
ikke at svare
N=1027
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Har du set tegn på, at en kollega
har stress, før vedkommende blev
sygemeldt?

47 %
43 %

10 %

Ja

Nej

Ved ikke/
Ønsker ikke at svare
N=1027
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Har du overset tegn på, at
en kollega havde stress, før
vedkommende blev sygemeldt?

44 %

31 %
25 %

Ja

Nej

Ved ikke/
Ønsker ikke at svare
N=1027
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Taler I om stress på din
arbejdsplads?

38 %
35 %

13 %

13 %

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

N=1027
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