
Gør fravær til 
nærværUndersøgelsenOg hvad kan der så gøres

Socialmedicinsk Enhed, Afdeling for Folkesundhed i Århus Amt, har lavet 
undersøgelsen på initiativ af Gartnernes Fagforening i Århus. 

Det er sket i samarbejde med Gartneribrugets Arbejdsgiverforening, BAR 
Jord til Bord og Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus. Projektet er støttet af 
Koordinationsudvalget i Århus Kommune og BAR Jord til Bord.

346 væksthusgartnere og 45 væksthusgartnerier har medvirket i 
undersøgelsen. Besvarelsesprocenten for de ansatte er 78 og for 

virksomhederne 75 procent.

Det handler både om at reducere fraværet og styrke det nærvær, 

der er vigtigt på enhver arbejdsplads.

Derfor er det vigtigt at kigge nærmere på, hvordan arbejdet er

skruet sammen. 

Omkring det fysiske arbejdsmiljø er det vigtigt at begrænse:

• Arbejdsfunktioner med bøjet nakke

• Arbejdsfunktioner med hænderne i eller over skulderhøjde.

Det bør også tilstræbes, at:

• Arbejdet bliver mere varieret.

• At der er bedre udviklingsmuligheder.

• At arbejdet i højere grad tilrettelægges, så den enkelte får større

indflydelse.

Men samtidig er der god grund til at passe på de gode kvaliteter, 

der findes i arbejdet. Nemlig:

• Højt informationsniveau.

• Høj grad af rolleklarhed.

• Godt socialt fællesskab.

• God planlægning af arbejdet.

Hvis ansatte bliver væk fra arbejdet, fordi de har private problemer

og er utrygge, er åbenhed og dialog vigtigt.

- En god snak mellem den ansatte og ledelsen kan tit afdække, 
hvordan der kan støttes op om den ansatte. 

Og dermed styrke nærværet!

Vær åben og snak sammen

Undersøgelse af væksthusgartneres fravær og arbejdsvilkår

Hvorfor har nogle mennesker mere fravær fra arbejdet end andre? Og hvad

kan der gøres ved det?

Væksthusgartnere og gartnerier interesserer sig naturligvis også for sygefravær

og arbejdsfastholdelse. Derfor har vi fået lavet en undersøgelse, som du kan

læse mere om i denne pjece.

Vi ville gerne finde ud af to ting:

• Har væksthusgartnere et fraværsproblem?

• Og hvordan skal arbejdspladsen være, for at folk ikke så tit er syge eller væk

fra arbejde?

Hent rapporten
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Hvordan står det til? Fysisk arbejdsmiljø

Grunde til fravær

Væksthusgartnere har i gennemsnit 4 dages fravær om året. Det er 

forholdsvist lavt. Men fraværet varierer meget på de enkelte gartnerier,

fra 0 - 35 dage om året.

• 68 procent af de ansatte har mellem 0 og fem fraværsdage.

• 14 procent har mellem seks og ti fraværsdage.

• 12 procent har mellem 11 og 20 fraværsdage.

• 6 procent har over 20 fraværsdage.

Væksthusgartnerne vurderer selv deres helbred lidt dårligere, end 

gennemsnittet på arbejdsmarkedet gør.

Undersøgelsen viser sammenhæng mellem det fysiske arbejdsmiljø og

fravær.

Det e r kvinderne og gruppen af medarbejdere under 40 år, der har 
mest fravær - mere end ti arbejdsdage om året.

Fravær findes typisk også hos personer, der er belastet af problemer i 

forholdet til familie og venner. Ligesom ansatte med utryghed i 

ansættelsen også er mere væk.

71 procent af væksthusgartnerne er kvinder. Over 60 procent af 

virksomhederne har under fem ansatte. Mere end halvdelen af de 

ansatte har under fem års anciennitet.  

Mange væksthusgartnere har ensidigt gentaget arbejde (EGA) - især kvinder.

Det gælder også, når man sammenligner med andre brancher.

Så mange væksthusgartnere er altid og ofte udsat for forskellige fysiske 

arbejdsmiljøpåvirkninger. Tallene er vist i procent:

Især arbejde med bøjet nakke og med armene løftet i eller over 

skulderhøjde udgør en risiko for fravær.

Klimaforhold kan også have betydning for fravær.
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Psykisk arbejdsmiljø
Væksthusgartnere vurderer det psykiske arbejdsmiljø bedre end det fysiske.

Gennemgående oplever de det psykiske arbejdsmiljø som godt. Men de føler

ikke, der stilles særligt høje krav til dem i forhold til tænkning, hukommelse

og problemløsning. 

De har ikke meget indflydelse, og der er ikke mange muligheder for at 
udvikle sig i jobbet. En lav grad af frihed i arbejdet nævnes også, når 
væksthusgartnerne skal beskrive deres psykiske arbejdsmiljø.

I den positive ende tales om en høj grad af information i arbejdet, høj grad

af klarhed om roller, god ledelsesmæssig planlægning af arbejdet og

et godt socialt fællesskab.

Fravær har sammenhæng med: 

• Højt arbejdstempo.

• Arbejde, der ikke stiller krav til tænkning, hukommelse og

problemløsning.

• Lav indflydelse og få udviklingsmuligheder.

• Lavt informationsniveau.

• Høj grad af mobning.

• Lav tilfredshed med arbejdet.

Til gengæld har lavt fravær sammenhæng med:

• God ledelse.

• God social støtte.

• Socialt fællesskab.

• Gode sociale relationer.

PPeerrssoonnlliiggee  ffoorrhhoolldd  

Kigger man på det personlige og sociale område, er der tre vigtige

grunde til fravær: 

• Når arbejdssituationen føles belastende.

• Når der er sygdom i familie/nærmeste omgangskreds.

• Når der er problemer med at håndtere vanskelige situationer.

FFrraavvæærr  oogg  aarrbbeejjddssppllaaddssffoorrhhoolldd

Jo større virksomhederne er, jo større er risikoen for, at de ansatte

har fravær. Ansatte med fuldtidsarbejde har større risiko for fravær

end ansatte med deltidsarbejde.

FFrraavvæærr  oogg  uuddddaannnneellssee

Væksthusgartnere uden erhvervsuddannelse er oftere væk fra 

jobbet.

Gentagne bevægelser. 

Kraftigt bøjet ryg. 

Kraftigt drejet eller bøjet håndled.  

Kraftigt bøjet nakke.  

Vrid eller bøj af kroppen på samme måde. 

Arbejde med dele af kroppen fastlåst.  

Tunge træk og skub.  

Arbejde med hænderne løftet i eller over skulderhøjde.  

Tunge løft.

Anstrengende arbejde.




