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Mobning er udbredt på danske arbejdspladser 
 

Omkring hver sjette industri- og 

transportarbejder oplever mobning 
 

Personer, der arbejder med manuelt arbejde, er i højere grad udsat for mobning på arbejds-

pladsen end andre lønmodtagere. Ca. 16 procent af dem, der arbejder inden for transport &

lager, industri & håndværk, bygge & anlæg samt sundhed & omsorg har været udsat for mob-

ning det seneste år. De lønmodtagere, som er mindst udsat for mobning, er ansatte inden for 

ledelse & vidensintensivt arbejde samt salgs- og kontoransatte. Her er det omkring hver 10., 

der oplever mobning. 

 

af Senioranalytiker Emilie Lichtenberg & 

Analysechef Jonas Schytz Juul 30. september 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• I gennemsnit er det knap hver 9. danske lønmodtager, der oplever mobning på arbejds-
pladsen. Det varierer dog på tværs af forskellige faggrupper. 
 

• Inden for faggrupperne transport, lager & renovation, industri, håndværk & montering, 
bygge & anlæg samt sundhed & omsorg er det omkring hver sjette, der udsættes for 
mobning. Ledelse og vidensintensivt arbejde er omvendt den faggruppe, hvor færrest op-
lever mobning. Her er det hver 12., der oplever mobning. 

 

• Opdelt på a-kasser er det især medlemmerne i Metal, FOA, 3F samt øvrig LO, der ople-
ver mobning på arbejdspladsen. 
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Beskæftigede inden for manuelt arbejde er i højere grad udsat for mobning  

AE tager i denne analyse udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) spør-

geskemaundersøgelse om arbejdsmiljøet i Danmark, og kobler det med detaljerede registeroplysninger 

om uddannelse, jobfunktion og a-kasse. På denne baggrund er det muligt at opgøre, hvilke faggrupper 

der er udsat for mobning på deres arbejde. Læs mere om arbejdsmiljøundersøgelsen i boks 1.  

 

Mobbede, er i denne analyse personer, der har svaret ja til, at de har været udsat for mobning inden for 

det seneste år på arbejdet. I alt gennemsnit svarer næsten 12 procent af lønmodtagerne, at de har væ-

ret udsat for mobning inden for det seneste år. 

 

I figur 1 er andelen af mobbede opdelt på faggrupper. Det fremgår af figuren, at personer, der arbejder 

med manuelt arbejde, i højere grad er udsat for mobning end andre lønmodtagere. Således er det ca. 16 

procent af dem, der arbejder inden for transport, lager og renovation, industri, håndværk og montering 

samt bygge og anlæg, der har været udsat for mobning det seneste år. Det er omkring dobbelt så man-

ge som blandt personer, der arbejder inden for ledelse og vidensintensive jobs. Blandt de ansatte inden 

for sundhed, omsorg mv. er det ca. 15 procent, der har været udsat for mobning. Det er signifikant fle-

re, end blandt gennemsnittet for lønmodtagerne.1 

 

Figur 1. Mobning opdelt på faggrupper, 2014 

 

Anm. Se boks 1. Der er ikke sket en signifikant ændring af andelen af mobbede fra 2012 til 2014. Personer med en uoplyst jobfunktion, samt ansatte 

inden for Landbrug og Militært arbejde er udeladt af figuren pga. antallet af besvarelser er få. De indgår i gennemsnitsberegningen. 

Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik. 

 

I tabel 1 fremgår det, hvor stor en andel inden for de forskellige faggrupper, der oplever mobning på ar-

bejdet. Da tallene bygger på en spørgeskemaundersøgelse, er de behæftet med nogen usikkerhed. 

Konfidensintervaller er medtaget for at vise, hvor stor usikkerheden er omkring de enkelte tal. 
  

                                                                 
1 At der er signifikant flere inden for sundhed og omsorg, der oplever mobning, end blandt gennemsnittet, ses af de små grå streger i tabellen. Disse 

angiver konfidensintervaller og viser altså, hvor stor usikkerheden om tallene er. Når konfidensintervallerne ikke overlapper, er der tale om signifi-

kante forskelle. 
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Tabel 1. Mobning opdelt på faggrupper, 2014 

Faggruppe Andel, som oplever 

mobning 

Konfidensinternal – 

nedre grænse 

Konfidensinterval – 

øvre grænse 

 Procent 

Ledelse og vidensintensivt 8,4 7,8 9,1 

Salg 10,1 8 12,7 

Kontor 10,8 9,4 12,3 

Gennemsnit 11,6 11,1 12 

Undervisning og pædagogisk arbejde 11,9 10,8 13,1 

Rengøring, restauration og andet service 13,6 11,4 16 

Sundhed, omsorg mv. 15,2 13,9 16,7 

Bygge og anlæg 15,8 13,1 18,9 

Industri, håndværk og montering 15,8 13,9 17,8 

Transport, lager og renovation 15,9 13,4 18,7 

Anm: Personer med en uoplyst jobfunktion, samt ansatte inden for Landbrug og Militært arbejde er udeladt af figuren pga. antallet af besvarelser er 

få. De indgår i gennemsnitsberegningen. 

Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik. 

 

Tabel 2 viser det faktiske antal personer, der oplever mobning fordelt på fagområdet. Som det ses, er 

det altså 16.000 personer inden for transport, lager og renovation, der oplever mobning på arbejds-

pladsen, og 25.000 personer inden for industri, håndværk og montering. Som det fremgår af tabellen, 

er det i absolutte tal flere inden for ledelse og vidensintensivt arbejde, der oplever mobning, men da 

ledelse og vidensintensivt arbejde er en stor faggruppe, svarer de 45.000 personer, som er udsat for 

mobning, ”kun” til godt 8 procent, jf. tabel 1. 

 

Tabel 2. Mobning opdelt på faggruppe, 2014 

Faggruppe Antal, som ikke ople-

ver mobning 

Antal, som oplever 

mobning 

I alt 

 Lønmodtagere 

Ledelse og vidensintensivt 487 .000 45.000 532.000 

Sundhed, omsorg mv. 209.000 38.000 246.000 

Undervisning og pædagogisk arbejde 236.000 32.000 268.000 

Kontor 137.000 17.000 154.000 

Salg 87.000 10.000 97.000 

Rengøring, restauration og andet service 96.000 15.000 111.000 

Bygge og anlæg 61.000 11.000 72.000 

Industri, håndværk og montering 131.000 25.000 156.000 

Transport, lager og renovation 82.000 16.000 98.000 

I alt 1.526.000 207.000 1.733.000 

Anm: Personer med en uoplyst jobfunktio, samt ansatte inden for Landbrug og Militært arbejde er udeladt af figuren pga. antallet af besvarelser er 

få. Tabellen er afrundet til nærmeste 1.000 

Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik. 
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I figur 2 er mobning opdelt på a-kasser. Det ses, at medlemmerne af a-kasserne Metal, FOA, 3F samt 

øvrig LO er i højere grad udsat for mobning end de beskæftigede generelt. Blandt disse a-kasser er an-

delen, der har været udsat for mobning inden for det seneste år, mere end dobbelt så høj som blandt 

medlemmer af Akademikerne. 

 

Figur 2. Mobning opdelt på a-kasse medlemskab, 2014 

 

Anm. Se boks 1. Der er ikke sket en signifikant ændring af andelen af mobbede fra 2012 til 2014. Opdelt på a-kasser er der ikke nogle signifikante 

ændringer. Kilde: AE på baggrund af NFA og Danmarks Statistik. 

 

 

Boks 1. Om arbejdsmiljøundersøgelsen 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemfører hvert andet år i perioden fra 2012 til 2020 en måling 
af arbejdsmiljøet i Danmark.  Undersøgelsen foregår ved, at NFA hvert andet år stiller de samme spørgsmål til en stor 
gruppe tilfældigt udvalgte beskæftigede. De seneste resultater af spørgeskemaundersøgelsen er fra 2014, og er i denne 

analyse koblet med registeroplysninger fra Danmarks Statistik. I analysen er der fokuseret på nogle af de centrale 
spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø, som kan sammenlignes med svar på tilsvarende spørgsmål, da undersøgelsen blev 
lavet for første gang i 2012. 

 
Der er 27.000 personer, der har besvaret spørgeskemaet. Selvom der er mange respondenter er resultaterne i analysen 
behæftet med usikkerhed, da det er stikprøvebaseret. Denne usikkerhed er illustreret ved de grå streger i figurerne. Jo 

mindre intervallet er mellem stregerne, jo mere sikkert er det, at vi vil få det samme resultat, hvis vi spurgte en tilsvarende 
gruppe af personer, der ikke indgår i stikprøven. Når intervallerne i figuren ikke overlapper hinanden kan det konkluderes, 
at resultaterne er signifikant forskellige. I figur 1 kan vi således konkludere, at personer, der arbejder inden for fx Trans-

port, lager og renovation, oplever signifikant mere mobning end lønmodtagerne i gennemsnit. 

 

 

Boks 2. Gruppering af faggrupper og a-kasser 

Der lavet følgende gruppering af jobfunktioner (disco08). Det er muligt at læse mere om grupperne på Danmarks Stati-

stiks hjemmeside: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/disco08  

• Ledelse og vidensintensivt 
o Ledelsesarbejde (1) 
o Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område (2) 
o Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau (3) 
o Eksklusiv grupperne: Arbejde inden for sundhedsområdet (22), Undervisnings og pædagogisk ar-

bejde (23) og Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet (32) 

• Sundhed, omsorg mv. 
o Arbejde inden for sundhedsområdet (22) 
o Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet (32) 
o Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet (532) 
o Rednings- og overvågningsarbejde (54) 

• Undervisning mv.  

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

Pct.Pct.



 
Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning 

  5 

o Undervisnings og pædagogisk arbejde (23) 
o Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde (531) 

• Kontor 
o Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde (4) 

• Salg 
o Salgsarbejde (ekskl. Agentarbejde) (52) 
o Gadesalg og – service (95) 

• Rengøring, restauration og anden service 
o Servicearbejde (51) 
o Rengøringsarbejde (91) 
o Manuelt arbejde med tilberedning af mad (94) 

• Bygge og anlæg 
o Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde (71) 
o Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren (931) 

• Industri, håndværk og montering 
o Metal- og maskinarbejde (72) 
o Præcisionshårdværk og grafisk arbejde (73) 
o Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område (74) 
o Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk (75) 

• Transport, lager og renovation 
o Chaufførarbejde og fører af køretøjer og mobile maskiner (83) 
o Manuelt produktionsarbejde (932) 
o Transport og lagerarbejde (933) 
o Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde (96) 

• Uoplyst, landbrug, militær 
o Militært arbejde (0) 
o Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. Medhjælp (6) 
o Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri (92) 

 
Der er lavet følgende gruppering af a-kasser: 

• 3F 
• Akademikerne: 

o Akademikernes (AAK) 
o Journalistik, Kommunikation og Sprog 
o Magistre (MA) 
o Økonomer (CA) 

• FOA 
• FTF 

o Børne- og Ungdomspædagoger BUPL-A 
o Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 
o Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 
o Lærere (DLF-A) 

 

• Gule a-kasser 
o Det Faglige Hus 
o Frie funktionærer (FFA) 
o Kristelig a-kasse 
o Selvstændige erhvervsdrivende (ASE) 

• HK 
• Metal 
• Uden for hovedorganisation 

o Business Danmark 
o Ledere 
o Selvstændige (DANA) 

• Øvrige LO 
o Byggefagenes a-kasse 
o El-faget 
o Funktionærer og servicefag 
o Fødevarerforbundet NFF’s a-kasse 
o Min A-kasse 
o Socialpædagoger 
o Teknikere 

 

 


