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Ondt i arbejdsmiljøet 

Over dobbelt så højt  
sygefravær blandt mobbeofre 
Personer, der oplever mobning på arbejdspladsen hver dag eller hver uge, har over dobbelt så 

højt sygefravær som personer, der ikke udsættes for mobning. Særligt det lange sygefravær på 

over 30 dage er langt mere udbredt blandt personer, der oplever mobning på daglig eller ugent-

lig basis. Mobning er en samfundsudfordring, vi skal tage meget alvorligt. Knap 12 pct. af danske 

lønmodtagere rapporterer, at de oplever mobning på arbejdspladsen. Voksenmobning er et ofte 

overset problem, som har store personlige omkostninger for dem, der oplever det – og for sam-

fundet, der mister arbejdskraft, når mobbeofrene lægger sig syge. 

af Senioranalytiker Emilie Lichtenberg 21. juli 2018

Analysens hovedkonklusioner 

• Lønmodtagere, der ugentlig eller dagligt er udsat for mobning på arbejdspladsen, har
mere end dobbelt så mange sygedage, som de, der rapporterer, at de aldrig oplever
mobning.

• Det lange sygefravær (på over 30 dage) fylder tre gange så meget blandt de lønmodta-
gere, der oplever mobning ugentligt eller dagligt sammenlignet med dem, der aldrig op-
lever mobning.

• Knap 12 procent af lønmodtagerne i Danmark rapporterede i 2016, at de var udsat for
mobning på arbejdspladsen. Blandt passagerservicemedarbejdere, laboranter og bus-,
taxachauffører, lokoførere m.fl., er det mere end hver femte.
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Lønmodtagere, der har været udsat for mobning, har højere sygefravær 

AE har i denne analyse taget udgangspunkt i en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Ar-

bejdsmiljø (NFA) ”Fraværsrapport 2017 Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark – 

belyst ud fra register- og spørgeskemadata”, som kobler data om arbejdsmiljø og sygefravær. I denne 

analyse fokuserer vi på mobning og ser på, hvor mange lønmodtagerne i Danmark, der oplever mobning 

– og hvordan sygefraværet er. NFA har spurgt danskerne, om og hvor ofte de har været udsat for mob-

ning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. I alt 12 pct. af lønmodtagerne angiver, at de – 

dagligt, ugentligt, månedligt eller sjældnere – har været udsat for mobning. Dem, vi kalder ”mobbeofre” 

i denne analyse, er de personer, som har angivet, at de udsættes for mobning på daglig eller ugentlig 

basis. 

 

Figur 1 viser antallet af sygedage pr. år blandt de lønmodtagerne, der indgår i NFA’s spørgeskemaunder-

søgelsen. Det er ca. 27.000 lønmodtagere. Det ses af figuren, at lønmodtagere, som rapporterer at være 

udsat for mobning, har flere dage med sygefravær i de efterfølgende 12 måneder end lønmodtagere, som 

rapporterer, at de aldrig er udsat for mobning. Faktisk har de lønmodtagere, vi kan kalde mobbeofre, dvs. 

dem, der ugentlig eller dagligt er udsat for mobning på arbejdspladsen, mere end dobbelt så mange sy-

gedage, som de, der aldrig oplever mobning.  Da der er tale om en deskriptiv analyse kan resultatet ikke 

tolkes som en årsag-virkningssammenhæng. Dvs. at der kan være andre grunde end mobningen, der har 

betydning for sygefraværet. Dog viser figuren tydeligt, at mobbeofrene har et højere sygefravær. 

 

Figur 1.  Antal sygedage pr. år året efter rapportering om mobning på arbejdspladsen 

 

Anm: Figuren tager udgangspunkt i de beskæftigede lønmodtagere mellem 18 og 65 år, der indgik i NFA spørgeskemaundersøgelse 2014 (ca. 

27.000 lønmodtagere). Sygefraværet er registeroplysningen for de efterfølgende 12 måneder. Beregningerne er deskriptive og uden vægtning af 

data. Analyserne er ujusterede og kan ikke tolkes som årsag-virkningssammenhænge. 

Kilde: AE på baggrund af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs Fraværsrapport 2017: Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær 

i Danmark.  

 

I figur 2 er sygefraværet opgjort i procent af den mulige arbejdstid og fordelt på længden af sygefraværet. 

Det ses af figuren, at mobbeofre, der udsættes for mobning dagligt eller ugentligt, er syge omkring otte 

pct. af deres samlede arbejdstid1. Personer, der aldrig oplever mobning, er til sammenligning syge 3,5 

pct. af arbejdstiden. 

                                                                 
1 Dvs. både den tid, de var syge, og den tid, de var på arbejde. 
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Det er især det lange sygefravær, dvs. sygefravær over 30 dage, der er højere blandt lønmodtagere, der 

rapporterer at have været udsat for mobning. Mens ca. fem procentpoint af sygefraværet blandt mob-

beofre, der er udsat for mobning ugentligt eller dagligt, er på over 30 dage, er det lange sygefravær 

blandt personer, der rapporterer aldrig at være udsat for mobning, ca. 1,5 procentpoint. Det lange syge-

fravær (på over 30 dage) er altså tre gange så højt blandt mobbeofre som blandt dem, der aldrig oplever 

mobning. 

 

Figur 2.  Fordeling af sygefravær i procent af den mulige arbejdstid, året efter rapportering om mob-
ning på arbejdspladsen 

 

Anm: Figuren tager udgangspunkt i de beskæftigede lønmodtagere mellem 18 og 65 år, der indgik i NFA spørgeskemaundersøgelse 2014 (ca. 

27.000). Sygefraværet er registeroplysningen for de efterfølgende 12 måneder. Beregningerne er deskriptive og uden vægtning af data. Analyserne 

er ujusterede og kan ikke tolkes som årsag-virkningssammenhænge. 

Kilde: AE på baggrund af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs Fraværsrapport 2017: Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær 

i Danmark.  

 

Hver 8. lønmodtagere er udsat for mobning 

Overstående figurer viser, at lønmodtagere, der har været udsat for mobning i 2014, har et højere syge-

fravær i end lønmodtagere, der ikke oplever mobning. Men hvor mange er egentlig udsat for mobning i 

det hele taget? Hvor stort er problemet – og hvor foregår det typisk? 

 

Antallet af lønmodtagere, der angiver at opleve mobning på arbejdspladsen, har ligget ret konstant de 

seneste år. I 2012, 2014 og 2016 er det ca. 12 procent af lønmodtagerne mellem 18 og 65 år, der rappor-

terer, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen. Det svarer til omkring hver 8. lønmodtager. 

Fordelt på køn er der lidt flere kvinder end mænd, der rapporterer om mobning. Det ses af figur 3. Mens 

ca. 13 procent af kvinderne rapporterer om mobning, er det 11 procent af mændene.  
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Figur 2. Andel der oplevede mobning, 2016 

 

Anm: Personer, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder i 2016. De grå prikker i figuren angiver kon-

fidensintervallerne. Idet konfidensintervallerne ikke overlapper, er der en signifikant forskel på andelen af mænd og kvinder, der oplever mobning. 

Kilde: AE pba. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) spørgeskemaundersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark” 

 

Der er store forskelle på andelen, der er udsat for mobning, når vi kigger på tværs af jobgrupper. Blandt 

de fem grupper, hvor andelen, der oplever mobning, er størst, er det omkring hver femte lønmodtager, 

der oplever mobning. Det er blandt andet passagerservicemedarbejdere, laboranter og bus-, taxachauf-

fører, lokoførere m.fl.   

 

I de jobs, hvor den laveste andel oplever mobning, er det højest hver 14. der er udsat. Det job, hvor fær-

rest er udsat for mobning, er blandt jurister. Her rapporterer kun ca. 4 procent, at de har været udsat for 

mobning det seneste år. 

  

Tabel 1. Top 5 jobs, hvor flest oplever mobning 

Nr. Job Pct.      

1 Passagerservicemedarbejdere 26,8 

2 Laboranter 23,4 

3 Bus- og taxachauffører, lokoførere m.fl. 20,6 

4 Nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere 20,5 

5 Undervisere ved erhvervsskoler 19,0 

Kilde: AE pba. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) spørgeskemaundersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark” 

 

Tabel 1. Top 5 jobs hvor færrest oplever mobning 

Nr. Job Pct.      

1 Jurister 3,5 

2 Bibliotekarer og beskæftigede med kultur 5,4 

3 Fysio- og ergoterapeuter 6,2 

4 Revisorer, rådgivere og analytikere 6,5 

5 Undervisere og forskere ved universiteter 6,9 

Kilde: AE pba. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) spørgeskemaundersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark” 
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Voksenmobning er en ofte overset problemstilling. Når vi snakker om mobning og mobbepolitik, ligger 

fokus ofte på, hvad der sker i skole og daginstitutioner. Men mobning på arbejdspladsen er lige så pro-

blematisk. Mobning kan medføre dårlig trivsel, øget sygefravær og helbredsproblemer. Det er en udfor-

dring for den enkelte såvel som samfundet. Det er derfor vigtig at sætte fokus på. Vi skal turde tage en 

diskussion af voksenmobningen på de danske arbejdspladser. Mere end hver 10. af os oplever det. Så 

det burde ikke være et tabu. 

 

Spørgsmålet om, hvordan vi håndterer mobning på arbejdspladsen, er en del af en større diskussion om 

arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø – både psykisk og fysisk – er forudsætningen for, at vi kan blive på 

arbejdsmarkedet frem til den forhøjede pensionsalder. I forbindelse med den seneste finanslov har re-

geringen vedtaget millionbesparelser i Arbejdstilsynet, der skal holde øje med såvel det fysisk og psyki-

ske arbejdsmiljø på virksomhederne og forebygge nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejds-

markedet. At spare på Arbejdstilsynet er en forkert prioritering og sender et meget forkert signal. Vi bør 

opprioritere – ikke nedprioritere – investeringer i et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. 

 

Boks 1. Om metoden 

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 lønmodtagere mellem 18 og 65 år.  Der er ca. 27.000 personer, der har besvaret 

spørgeskemaet i 2014.  
 
I fraværsrapporten 2017 tager NFA blandt andet udgangspunkt i denne gruppe af lønmodtagere der besvarede spørgeske-

maet i 2014 og hvordan de selv vurderer deres arbejdsmiljøpåvirkninger: NFA undersøger hvordan deres sygefravær, ifølge 
Danmarks Statistiks fraværsregister, har været de efterfølgende 12 måneder fra svartidspunktet. I data fra AH-undersøgel-
serne indgår kun personer, der var i arbejde ved besvarelse af spørgeskemaet. Beregningerne er deskriptive og uden vægt-

ning af data. Analyserne af sygefraværet er ujusterede og kan ikke tolkes som årsag-virkningssammenhænge.  
 

 


