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INDLEDNING

Finansforbundet har i perioden 7. maj – 6. juni 2018 gennemført den årlige
trivselsundersøgelse.
Ca. 9176 medlemmer har valgt at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en
besvarelsesprocent på 42 procent.

Udviklingen 2009-2017

Trivselsundersøgelsen blev indført som en årligt tilbagevendende begivenhed i
2009, da den finansielle krise slog igennem. Formålet for Finansforbundet er at
have et løbende billede af trivslen i sektoren og om nødvendigt, med
trivselsresultaterne som grundlag, at pointere evt. trivselsudfordringer i
sektoren.
Og dem der har været nok af i de forgangne år…
Fra 2009 og frem til 2014-2015 kunne vi således registrere et stadigt dårligere
psykisk arbejdsmiljø. Trivslen bevægede sig nedad, og stressen bevægede sig
modsat op ad. Dette skyldtes den finansielle krise og konsolideringen af den
finansielle sektor, der samlet set har ført til fyringer, utryghed, arbejdspres,
lavere kvalitet, mindre ledelsesmæssig- og kollegial støtte, samt en lavere grad
af tillid og oplevelse af retfærdighed på arbejdspladsen.
I 2015 så vi de første spæde tegn på, at udviklingen måske var ved at vende.
Der var stadig masser af udfordringer, men trivslen var begyndt at bevæge sig
en smule op ad, og frygten for at blive fyret ned ad.
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I 2016 fortsatte den positive udvikling. Oplevelsen af det, vi kalder ”risikozonen
for helbredstruende stress”, var blevet markant mindre, og trivslen fortsatte den
positive udvikling op ad fra 2015.
Trivselsundersøgelsen for 2017 viste desværre, at sektorens virksomheder ikke
var lykkedes med at fastholde den positive udvikling fra de to foregående år. Den
helbredstruende stress steg således fra 12 pct. til 15 pct. Endnu værre stod det
til med medlemmernes oplevelse af at trives i arbejdet, der faldt med hele 11
procentpoint til det laveste niveau siden 2009. Årsagerne til den negative
udvikling skyldtes især forhold som ”mening i arbejdet”, ”indflydelse på arbejdet”
og ”stolthed over sin arbejdsplads”.

Resultaterne 2018 - kort fortalt

Trivselsundersøgelsen for 2018 viser desværre, at den
negative udvikling i andelen af medlemmer, der
oplever at være stresset, er steget igen. Andelen af
medlemmer, der er i risikozonen for at udvikle
helbredstruende stress, stiger fra 17 pct. i 2017 til 23
pct. 2018.
Samtidig fastholdes det historisk lave niveau for
oplevelsen af trivsel i arbejdet. Ligesom i 2017 er det
kun 31 pct., der i høj grad oplever at trives i arbejdet.
Trivslen – historisk set

Der er 31 procent af
medlemmerne, der giver
udtryk for, at det
”passer i høj grad”, at de
trives på deres
arbejdsplads.
Det er på samme niveau
som i 2017, men en
markant tilbagegang på
hele 11 procentpoint ift.
2016, hvor 42 procent
svarede, at de i høj grad
trives.
Der er tale om et historisk lavt niveau i medlemmernes oplevelse af at trives i
arbejdet.
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Stress - historisk set

23 procent – eller knapt hvert fjerde medlem – føler stress ”Ofte” eller ”Hele
tiden”. Dette er en stigning ift. 2017, hvor andelen ”kun” var på 17 pct. Selvom
resultaterne fra 2016 grundet forskelle i spørgsmålsformuleringerne ikke kan
sammenlignes fuldstændigt med resultaterne fra 2017 og 2018, så kan det
konkluderes, at det forbedring der i
2016 kunne konstateres i
medlemmernes oplevelse af stress, er
endegyldigt væk. Vi kan i 2018
konstatere, at en historisk høj andel
af de finansansatte oplever at være
stresset i et omfang, der kan udvikle
sig helbredstruende.

Udviklingen 2017-2018 inden for 10 indikatorer

Udviklingen fra 2017 til 2018 er negativ for stort set alle indikatorer. Eneste
undtagelse er – måske lidt overraskende - indikatoren ”Stolthed og værdier”,
hvor der er en større andel af medlemmerne, der oplever, at deres virksomheder
”gør som de siger” i forhold til deres værdier, og at de oplever, at deres
virksomheds værdier er i overensstemmelse med deres egen livsfilosofi.
Til gengæld fastholdes andelen af medlemmer, der gerne anbefaler deres
virksomhed til venner og familie, på det meget lave niveau fra 2017. Det står
altså stadig skidt til med stoltheden, mens der kan spores en positiv udvikling i
forhold til medlemmernes vurdering af virksomhedernes værdier og deres måde
at leve dem på.
I skemaet neden for oplistes udviklingen fra 2017 til 2018. Tallet der nævnes, er
udregnet som et gennemsnit af udviklingen for de spørgsmål, der indgår i de
enkelte indikatorer. (Se spørgsmål i bilag bagerst i notatet)
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Note: Tallene i skemaet er andelen af medlemmer, der svaret enten ”Ofte/Altid” eller ”I høj grad/I
meget høj grad” til de spørgsmål, der indgår i de 10 indikatorer. Tallet er udregnet som et gennemsnit
af de spørgsmål, hvor vi både har et 2017- og et 2018-tal. ”Arbejdsopgaver” og ”Work Life Balance” skal
læses modsat, således forstået at tallet stiger fr 2017 til 2018. Modsat de øvrige indikatorer, hvor en
stigning ville være positiv, gælder det modsatte for disse to indikatorer, da det er ensbetydende med
stigende arbejdspres/-tempo og mere arbejde uden for normal arbejdstid.

Skemaet skal læses sådan, at fx ”Samarbejde” er faldet fra 62 pct. i 2017 til 58
pct. i 2018, og ”Samarbejde” har således haft en negativ udvikling på 4
procentpoint. Skemaet siger udelukkende noget om udviklingen fra 2017 til 2018
inden for den enkelte indikator.
Hvis man laver en samlet oplistning af, hvor positiv/negativ udvikling de 10
indikatorer har haft, tegner der sig følgende billede:
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”Udviklingsmuligheder”, ”Work Life Balance” og ”Mening” slår igennem som de
tre indiaktorer, hvor der kan konstateres den mest negative udvikling. Tallet for
”Work Life Balance” skal dog tolkes med en vis forsigtighed, da den her i 2018
kun udregnes på baggrund af to spørgsmål (2017-tal har vi ikke).

Stress – hvor kan der sættes ind med størst effekt?

I søgningen efter mulige svar til den negative udvikling i andelen af medlemmer,
der oplever at være stresset, kan der identificeres mulige årsagsforklaringer ved
at lave en såkaldt korrelationsanalyse mellem stress og de 10 indikatorer.
Resultatet af denne ser således ud:

Figuren viser, at alle 10 indikatorer korrelerer negativt med de ansattes
oplevelse af at være stresset.
”Work Life Balance” er den indikator, der har den meste negative sammenhæng
med stress, men er så samtidig også den indikator, hvor det vil have den mest
forebyggende effekt at sætte ind.
Spørgsmålene under ”Work Life Balance” handler om, hvor meget arbejdet – i
tanke og handling - fylder uden for normal arbejdstid, og om det har en
konsekvens på hjemmefronten.
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Oven for er udvalgt to af fire spørgsmål, der hører under ”Work Life Balance”.
Tallene viser med al tydelighed, at arbejdet i 2018 fylder betydeligt mere end i
2017.
Andelen af finansansatte, der ”ofte” eller ”hele tiden” står til rådighed uden for
normal arbejdstid, er således på et år steget med hele 11 procentpoint – fra 27
pct. i 2017 til 38 pct. i 2018.
En endnu mere markant udvikling kan konstateres i forhold til, om de
finansansatte ”arbejder uden for normal arbejdstid”. Andelen af finansansatte,
der gør dette, er mere end fordoblet – fra 13 pct. i 2017 til 27 pct. i 2018.
Ses der på den næste i rækken af indikatorer, der har mest negativ
sammenhæng med stress – ”Arbejdsopgaver” – tegner der sig følgende billede
for to udvalgte spørgsmål:
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Andelen af finansansatte, der ”ofte” eller ”hele tiden” oplever ikke at nå alle sine
arbejdsopgaver, er på et år steget med 7 procentpoint – fra 33 pct. i 2017 til 40
pct. i 2018.
Tilsvarende udvikling kan konstateres i forhold til andelen af finansansatte, der
giver udtryk for, at det ofte eller hele tiden ”er nødvendigt at arbejde meget
hurtigt”. Andelen af finansansatte, der gør dette, stiger således med 6
procentpoint fra 53 pct. i 2017 til 59 pct. i 2018.
Samlet set tegner der sig et billede af et stigende arbejdspres, som der
kompenseres for ved at arbejde mere uden for normal arbejdstid. En ikke helt
hensigtsmæssig helbredsmæssig cocktail, hvis det er et vilkår i arbejdet, der står
på over længere tid, eller endnu værre – hvis det eskalerer yderligere.

Trivsel – hvor kan der sættes ind med størst effekt?

En korrelationsanalyse mellem ”Trivsel” og de 10 indikatorer kan på tilsvarende
vis som med ”Stress” komme med mulige svar på den lave andel af
finansansatte, der giver udtryk for, at de i høj grad trives på deres arbejdsplads.
Resultatet af korrelationsanalysen ser således ud:

Figuren viser, at alle 10 indikatorer korrelerer positivt med de ansattes oplevelse
af at trives på deres arbejdsplads.
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”Stolthed og værdier” er den indikator, der har den meste positive
sammenhæng med trivsel, og er samtidig en indikator, hvor det vil have den
mest trivselsfremmende effekt at sætte ind.
Spørgsmålene under ”Stolthed og værdier” handler om virksomhedens værdier,
om stolthed og om betydningen af at være del af stærkt fællesskab på
arbejdspladsen.

Oven for er udvalgt to af fire spørgsmål, der hører under ”Stolthed og værdier”.
Tallene viser – nok lidt overraskende set i lyset af de mange ”sager”- at de
finansansatte oplever deres virksomheder som mere troværdige, og at
stoltheden ikke er gået yderligere tilbage.
Andelen af finansansatte, der giver udtryk for, at deres virksomheder i høj grad
”gør som de siger ift. deres værdier” er steget med 6 procentpoint – fra 17 pct. i
2017 til 23 pct. i 2018.
Andelen af finansansatte, der i høj grad anbefaler deres virksomhed som et godt
sted at arbejde, fastholdes på samme historisk lave niveau som i 2017. De 31
pct her i 2018 står i markant modsætning til de 62 pct af de finansansatte, der i
2009 gerne anbefalede deres virksomhed som et godt sted at arbejde. Siden
2009 har stoltheden været jævnt faldende.
Ses der på den næste i rækken af indikatorer, der har mest positiv sammenhæng
med trivsel – ”Mening” – tegner der sig følgende billede for to udvalgte
spørgsmål:
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Andelen af finansansatte, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” oplever at føle
sig motiveret og engageret i sit arbejde, er faldet med 7 procentpoint – fra 70
pct. 2017 til 63 pct. i 2018.
Tilsvarende udvikling kan konstateres i forhold til, om de finansansatte oplever at
have meningsfulde arbejdsopgaver. Her kan der konstateres et fald på 5
procentpoint – fra 76 pct. i 217 til 71 pct. i 2018.
Samlet set tegner der sig – med indikatorerne ”Tillid/Retfærdighed” og
”Samarbejde” som de næste i rækken - et billede af, at det er arbejdspladsens
sociale kapital, der har størst sammenhæng med de finansansattes oplevelse af
at trives på deres arbejdsplads.
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ARBEJDSOPGAVER

INDFLYDELSE

UDVIKLINGSMULIGHEDER
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MENING

HJÆLP OG STØTTE

LEDELSE
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SAMARBEJDE

TILLID OG
RETFÆRDIGHED

WORK LIFE BALANCE
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STOLTHED OG VÆRDIER
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