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Fysisk vold, mobning og krænkende adfærd 

forekommer i mange afskygninger og er en del 

af arbejdsmiljøet for mange FTF’ere. Volden og 

mobningen har ofte alvorlige fysiske, psykiske og 

sociale konsekvenser for de medarbejdere, der rammes. 

I værste fald får volden fatale konsekvenser, som vi 

f.eks. har set det indenfor de specialpædagogiske og 

socialpsykiatriske områder. Derfor er vold, mobning, 

chikane og krænkende adfærd uacceptabelt.

På trods af mange års gode hensigter, er det ikke 

lykkedes at knække kurven for hverken vold eller 

mobning. Denne rapport dokumenterer, at udviklingen 

er gået helt i stå, når det kommer til mobning, samt at 

forekomsten af vold på FTF-området har været stadigt 

stigende siden 2001: fra syv procent i 2001 til 11 procent 

i 2017. Samtidig viser rapporten, at både vold og 

mobning koster på sygefraværet: FTF’ere, der er udsat 

for vold, har i gennemsnit 12,8 årlige sygefraværsdage 

mod 8,8 dage blandt FTF’ere, der ikke er udsat for vold.

Rapporten dokumenterer også, at der er en stor 

sammenhæng mellem øvrige forhold i det psykiske 

arbejdsmiljø og forekomsten af vold og mobning. 

Når arbejdspresset er stort, er risikoen for vold og 

mobning betydeligt højere. Det samme er tilfældet, 

når medarbejderne har lav indflydelse på arbejdet, 

og når der er uklarhed om rollerne. Derved handler 

forebyggelse af vold og mobning om at forebygge bredt 

i hele det psykiske arbejdsmiljø. Et eksempel er en 

skole, hvor manglende ressourcer til inklusion af elever 

med psykiske og sociale problemer fører til en stigning i 

vold mod personalet.

Arbejdet med at forebygge vold og mobning 

skal foregå på arbejdspladserne i et samarbejde 

mellem arbejdsgivere og medarbejdere. Det er 

dog også nødvendigt, at politikerne understøtter 

arbejdspladsernes indsats. Det mener FTF, de skal 

gøre ved at sikre en stærk og tydelig lovgivning, 

et stærk tilsyn og et øget fokus på rådgivning til 

arbejdspladserne.

Vold, mobning og krænkende handlinger kan 

forebygges. Denne rapport understreger, at der er 

behov for at sætte fornyet fokus på netop forebyggelse. 

For kurven må og skal knækkes.

God læselyst. 

Bente Sorgenfrey 

Formand for FTF

Det er på tide at knække 
kurven for vold og 
mobning!
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Indledning

Denne rapport er den sidste af fire rapporter, som FTF 

udgiver om resultaterne af en omfattende kortlægning 

af FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø.

Undersøgelsen er gennemført som en 

spørgeskemaundersøgelse blandt 21.087 

beskæftigede FTF’ere i alderen 18-64 år. Der er 

kommet svar fra 9.641 personer, hvilket giver en 

svarprocent på 46 %.

Det er femte gang, at FTF gennemfører en sådan 

undersøgelse. Undersøgelserne bliver gennemført 

cirka hvert femte år.

FTF har etableret et aktuelt sammenligningsgrundlag 

ved at gennemføre en tilsvarende kortlægning af det 

psykiske arbejdsmiljø blandt et repræsentativt udsnit 

af beskæftigede lønmodtagere i alderen 18-64 år. Det 

betyder, at det er muligt at sammenligne FTF’ernes 

psykiske arbejdsmiljø med det psykiske arbejdsmiljø 

blandt lønmodtagere generelt. Der deltog 1.807 

personer i undersøgelsen blandt lønmodtagere 

generelt. Læs mere om kortlægningen af FTF’ernes 

psykiske arbejdsmiljø og undersøgelsen blandt 

lønmodtagere generelt i rapportens afsluttende 

metodeafsnit. 

Formålet med denne rapport er at sætte fokus på vold, 

mobning og chikane. Første del af rapporten beskriver 

vold og trusler og betydningen heraf for FTF'ernes 

helbred. Anden del af rapporten beskriver mobning, 

krænkende adfærd og chikane og betydningen 

heraf for FTF'ernes helbred. Tredje del af rapporten 

beskriver seksuel chikane.

Brancheområde Organisation

Myndighedsarbejde Dansk Socialrådgiverforening
Politiforbundet
Dansk Told- og Skatteforbund

Dag- og døgninstitutioner BUPL

Privat service Finansforbundet
Forsikringsforbundet
Konstruktørforeningen
PROSA

Sundhedssektoren Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Bioanalytikere
Danske Fodterapeuter
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Farmakonomforeningen
Jordemoderforeningen
Kost & Ernæringsforbundet

Undervisning mv. Danmarks Lærerforening
Frie skolers Lærerforening
Handelsskolernes Lærerforening
Dansk Musiker Forbund (ansatte på 
musikskoler)
Dansk Skuespillerforbund
Uddannelsesforbundet
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Konklusion

Rapporten sætter fokus på vold og trusler, mobning og 

krænkende adfærd samt chikane. Rapporten belyser 

både udbredelsen af de negative hændelser og deres 

betydning for FTF'ernes helbred.

 - 11 % af FTF'erne har været udsat for fysisk vold 

inden for de seneste 12 måneder.

 - 21 % af FTF'erne har været udsat for trusler. 

 - 17 % af FTF'erne har været udsat for krænkende 

adfærd. 

 - 13 % har været udsat for chikane. 

 - 9 % af FTF'erne har været udsat for mobning.

 - 2 % af FTF'erne har været udsat for seksuel chikane.

Vold og trusler
FTF'erne er i højere grad end lønmodtagere generelt 

udsat for fysisk vold og trusler i forbindelse med deres 

arbejde. Det er kunder, klienter, patienter, elever, børn 

eller pårørende, der udsætter FTF'erne for fysisk vold 

og trusler.

11 % af FTF'erne har været udsat for fysisk vold inden 

for de seneste 12 måneder. Andelen, der har været 

udsat for fysisk vold, er steget fra 7 % i 2001 til 11 % 

i 2017.

Det er især FTF'ere inden for dag- og 

døgninstitutionsområdet og inden for undervisning 

m.v., der er udsat for vold.

Undersøgelsen viser, at højt arbejdstempo, høje 

følelsesmæssige krav, lav indflydelse i arbejdet samt 

manglende rolleklarhed og rollekonflikter øger risikoen 

for fysisk vold. Derved handler voldsforebyggelse om 

at forebygge bredt i hele det psykiske arbejdsmiljø. 

21 % af FTF'erne har været udsat for trusler. Trusler 

forekommer især inden for myndighedsarbejde, hvor 

37 % har været udsat for trusler.

Både vold og trusler fører til øget risiko for stress, og 

vold fører til øget sygefravær. FTF’ere, der er udsat for 

vold, har i gennemsnit 12,8 årlige sygefraværsdage 

mod 8,8 dage blandt FTF’ere, der ikke er udsat 

for vold. Både sygefravær og risikoen for stress er 

omkring 50 % højere blandt personer, der har været 

udsat for vold.

Vold og trusler fører desuden til dårligere selvvurderet 

helbred og psykisk velbefindende samt lavere 

energiniveau.

Mobning, krænkende adfærd og chikane
9 % af FTF'erne har været udsat for mobning inden 

for de seneste 12 måneder. 38 % af de FTF'ere, der 

er blevet udsat for mobning, er blevet mobbet hver 

måned eller oftere. Det er primært kollegaer og ledere, 

der mobber. 

Undersøgelsen viser, at højt arbejdstempo, høje 

følelsesmæssige krav, lav indflydelse i arbejdet samt 

manglende rolleklarhed og store rollekonflikter øger 

risikoen for mobning.

17 % af FTF'erne har været udsat for krænkende 

adfærd inden for de seneste 12 måneder. Hver tredje 

af dem har været udsat for krænkende adfærd hver 

måned eller oftere. Det er kollegaer, ledere samt 

kunder, klienter, patienter, elever eller pårørende, der 

udsætter FTF'erne for krænkende adfærd.

Mobning og krænkende handlinger er forbundet med 

et markant større sygefravær og stressniveau. 

Både sygefravær og risiko for stress fordobles blandt 

personer, der har været udsat for mobning, og der ses 

også markante stigninger blandt personer, der har 

været udsat for krænkende adfærd.

FTF'ere, der har været udsat for mobning, har i 

gennemsnit haft 16,3 sygefraværsdage de seneste 

12 måneder, mens FTF'ere, der ikke har været udsat for 

mobning i gennemsnit har haft 8,6 sygefraværsdage.

FTF'ere, der har været udsat for krænkende adfærd, 

har i gennemsnit haft 13,7 sygefraværsdage de 

seneste 12 måneder mod 8,4 dage blandt FTF'ere, der 

ikke har været udsat for krænkende adfærd. 

41 % af de FTF'ere, der har været udsat for mobning er 

stressede hele tiden eller ofte, mens det gælder 20 % 

af de FTF'ere, der ikke har været udsat for mobning. 

Der er stort set samme sammenhæng for krænkende 

adfærd.



10 

Både mobning og krænkende adfærd fører til dårligere 

selvvurderet helbred og psykisk velbefindende samt 

lavere energiniveau. 

13 % af FTF’erne har været udsat for chikane fra 

kunder, klienter, patienter, elever eller pårørende i 

forbindelse med deres arbejde. Det er især FTF’ere 

inden for myndighedsarbejde og undervisning mv., der 

udsættes for chikane, her er henholdsvis 23 % og 17 % 

udsat for chikane.

Chikane finder oftest sted ved, at FTF'erne er blevet 

opsøgt på deres arbejde, har oplevet chikane via SMS, 

e-mail eller brev. En mindre del har oplevet chikane 

via de sociale medier eller er blevet opsøgt uden for 

arbejdspladsen.

Seksuel chikane
2 % af FTF'erne har været udsat for seksuel chikane. 

Hver fjerde af dem har været udsat for det hver måned 

eller oftere. Det er kunder, klienter, patienter, elever, 

pårørende m.fl., der udsætter FTF'erne for seksuel 

chikane. Det er primært kvinder, der udsættes for 

seksuel chikane. 6% af kvinderne mellem 18-29 år er 

blevet udsat for seksuel chikane. 

Undersøgelsen viser, at stor arbejdsmængde og lav 

indflydelse i arbejdet øger risikoen for, at FTF'erne 

bliver udsat for seksuel chikane.

Seksuel chikane er forbundet med et større 

sygefravær og stressniveau. 

FTF'ere, der har været udsat for seksuel chikane, 

har i gennemsnit haft 14,4 sygefraværsdage de 

seneste 12 måneder, mens FTF'ere, der ikke har 

været udsat for seksuel chikane i gennemsnit har haft 

9,2 sygefraværsdage.

37 % af de FTF'ere, der har været udsat for seksuel 

chikane er stressede hele tiden eller ofte, mens det 

gælder 22 % af de FTF'ere, der ikke har været udsat 

for seksuel chikane.
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Arbejde med mennesker øger risikoen for, at man 

bliver udsat for vold og/eller trusler. Oftest er det 

patienter, klienter, kunder eller elever, som udsætter 

medarbejdere for vold eller trusler1. Det er især 

i situationer, hvor der stilles krav til eller sættes 

grænser, eller når patienter, klienter, kunder eller 

elever føler sig uretfærdigt behandlet, at volden 

forekommer2. 

Om man som medarbejder bliver udsat for vold eller 

trusler hænger sammen med hvor gode muligheder, 

man har for at forebygge hverdagskonflikter3. 

Forskning viser også4, at vold og trusler især 

forekommer, når der er højt arbejdspres og høje 

følelsesmæssige krav, lav grad af forudsigelighed og 

mange rollekonflikter. Desuden forekommer vold og 

trusler, når der er lav tillid mellem medarbejdere og 

ledelse samt lav grad af organisatorisk retfærdighed.

Psykiske konsekvenser af vold og trusler kan være 

alvorlige, også i tilfælde hvor overfaldene kan synes 

relativt milde. Forskning viser, at personer udsat for 

vold rapporterer om flere tegn på posttraumatisk 

stress syndrom5. Somatisk stress, lavere vitalitet og 

dårligere helbred samt frygten for at blive ramt igen 

kan være langtidsfølger6. 

Vold og trusler – samlet set
Volden og/eller truslerne, FTF'erne har været udsat 

for, kommer typisk til udtryk som psykisk eller verbal 

aggression, ukvemsord eller verbal tilsvining, truende 

adfærd eller fysiske overfald, slag, spark m.v.

1 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016: Arbejdsmiljø og helbred.
2 Rasmussen et al, 2013: Threats and physical violence in the workplace: a comparative study of four areas of human service work i J Interpers 
Violence. 2013 Sep;28 (13):2749-69. Epub 2013 May 15
3 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016: Arbejdsmiljø og Helbred.
4 Andersen et al, 2018: Work-related threats and violence in human service sectors: The importance of the psycho-social work environment 
examined in a multilevel prospective study. Work, vol. 59, no. 1, pp. 141-154.
5 Magnavita, 2011, Workplace violence against nursing students and nurses: An Italian Experience i Journal of Nursing Scolarship, vol. 43, Issue 2, p. 
203-210.
6 Høgh et al, 2003: Work-related violence as a predictor of fatigue: A 5-year follow-up of the Danish Work Environment Cohort Study. Journal Work 
and Stress 2003, vol. 17, Issue 2, p. 182-194 og Sharipova et al, 2010, Individual and organizational risk factors of work-related violence in the Danish 
eldercare. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 24, Issue 2, p. 332-340.

Figur 1 . Karakteren af volden og/eller truslerne

35 % af FTF'erne angiver, at den vold eller de trusler, 

de har været udsat for, har været så alvorlig, at de er 

blevet chokerede eller bange. 16 % angiver, at den 

vold eller de trusler, de har været udsat for, har været 

så alvorlig, at de fik synlige mærker eller skader på 

kroppen. 

Vold og trusler
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Figur 2. Konsekvenser af volden og/eller truslerne

Fysisk vold
11 % af FTF'erne har været udsat for fysisk vold i 

forbindelse med deres arbejde. Det er flere end blandt 

lønmodtagere generelt (8 %).

FTF'ere inden for dag- og døgninstitutionsområdet 

(25 %) og inden for undervisningsområdet (14 %) har i 

større omfang været udsat for fysisk vold i forbindelse 

med deres arbejde.  

Figur 3. Udsat for fysisk vold i forbindelse med arbejde inden for de 
seneste 12 måneder

Andelen, der har været udsat for fysisk vold, er 

steget fra 7 % i 2001 til 11 % i 2017. FTF'ere inden 

for dag- og døgninstitutionsområdet er steget 

fra 9 % i 2001 til 25 % i 2017, og FTF'ere inden for 

undervisningsområdet er steget fra 8 % i 2001 til 14 % 

i 2017.

Tabel 1. Vold og branchegrupper, udvikling over tid

FTF'ere inden for dag- og døgninstitutionsområdet 

er hyppigst udsat for fysisk vold. Her har næsten 

halvdelen (43 %) af dem, der har været udsat for vold, 

oplevet vold hver måned eller oftere.

Andel udsat for vold 
(procent)

2001 2006 2011 2017

Myndighedsarbejde 11

Dag- og døgninstitution 9 12 15 25

Privat service 0

Sundhedssektoren 10 8 8 9

Undervisning 8 9 12 14

FTF 7 8 9 11

Note: Det er ikke muligt at sammenligne over tid for alle 
brancher, da branchegrupperne er blevet ændret. Alle 
brancher indgår i FTF total.
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FTF'erne oplever stort set udelukkende vold fra 

kunder, klienter, patienter, elever, børn, pårørende m.fl.

Figur 5. Hvem udøver vold

Undersøgelsen viser, at højt arbejdstempo, høje 

følelsesmæssige krav, lav indflydelse i arbejdet samt 

manglende rolleklarhed og store rollekonflikter øger 

risikoen for, at FTF'erne bliver udsat for fysisk vold. 

Derved handler voldsforebyggelse om at forebygge 

bredt i hele det psykiske arbejdsmiljø.

Jo højere arbejdstempo, desto større risiko er der for 

at blive udsat for fysisk vold. En nærliggende forklaring 

er, at hvis man arbejder i et højt arbejdstempo, kan 

det på arbejdspladsen være svært at forebygge 

konfliktsituationer gennem organiseringen af arbejdet, 

ligesom muligheden for at bruge redskaber og 

håndteringsstrategier til at nedtrappe konflikter med 

patienter, klienter, elever eller pårørende, kan være 

begrænset.

Figur 6. Arbejdstempo og vold

Også FTF’ere som har høje følelsesmæssige krav i 

arbejdet, er i større udstrækning udsat for fysisk vold. 

Figur 7. Følelsesmæssige krav og vold

Jo større indflydelse i arbejdet, desto mindre risiko 

er der for at blive udsat for fysisk vold. Indflydelse i 

arbejdet indebærer bl.a., at FTF'erne har indflydelse 

på, hvordan de prioriterer og løser deres opgaver, 

og hvem de arbejder sammen med. Ved at have 

Figur 4. Udsat for vold, hyppighed

Note: Meget få FTF'ere inden for Privat Service har været udsat for fysisk vold. Hyppigheden af vold blandt disse personer indgår derfor ikke i 
figuren, da den er behæftet med betydelig usikkerhed.
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indflydelse kan konflikter forebygges eller håndteres 

bedre, og derved reduceres risikoen for at blive udsat 

for fysisk vold.

Figur 8. Indflydelse og vold

Jo større rolleklarhed, desto lavere risiko for at blive 

udsat for fysisk vold. Når rollerne på arbejdspladsen 

er klart definerede, ved alle, hvad de f.eks. skal gøre 

i situationer, hvor der opstår konflikter, og hvad de 

skal gøre for at forebygge. Derved kan man reducere 

risikoen for, at medarbejderne bliver udsat for fysisk 

vold. 

Figur 9. Rolleklarhed og vold

Omvendt viser undersøgelsen, at jo flere 

rollekonflikter, desto større risiko er der for at blive 

udsat for vold.

Figur 10. Rollekonflikter og vold

Trusler
21 % af FTF'erne har været udsat for trusler. Andelen er 

klart større end blandt lønmodtagere generelt (16 %).

FTF'ere med myndighedsarbejde har i markant større 

omfang været udsat for trusler i forbindelse med 

deres arbejde (37 %). Inden for undervisning, dag- og 

døgninstitutioner samt sundhedssektoren har 22-25 % 

været udsat for trusler.

Figur 11. Udsat for trusler i forbindelse med arbejde inden for de 
seneste 12 måneder 

FTF'ere inden for dag- og døgninstitutionsområdet 

udsættes hyppigst for trusler. Cirka halvdelen af de 

FTF'ere inden for dag- og døgninstitutionsområdet, 

der bliver udsat for trusler, bliver det hver måned eller 

oftere.
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Det er hovedsageligt kunder, klienter, patienter, elever, 

børn eller pårørende, der udsætter FTF'erne for trusler. 

Men nogle FTF'ere udsættes også for trusler fra ledere 

og kollegaer.

Figur 13. Hvem truer

Note: Tallene summer ikke til 100 grundet afrunding.

Vold, trusler og helbred 
I dette afsnit ser vi nærmere på konsekvenser af vold 

og trusler for FTF'ernes psykiske og fysiske helbred.

Både fysisk vold og trusler fører til dårligere 

selvvurderet helbred og psykisk velbefindende samt 

lavere energiniveau blandt FTF'erne.

FTF’ere, der har været udsat for vold, oplever i mindre 

udstrækning (41 %) at have et vældigt godt eller 

fremragende helbred end FTF’ere, der ikke har været 

udsat for vold (49 %). Samtidig har flere et dårligt eller 

mindre godt helbred. Det gælder 16 % af de FTF'ere, 

der har været udsat for vold og 12 % af de FTF'ere, der 

ikke har været udsat for vold. Der ses stort set samme 

sammenhæng for trusler.

Figur 14. Vold, trusler og selvvurderet helbred

Målt på en skala fra 0-100 er det psykiske 

velbefindende blandt FTF’ere udsat for vold og trusler 

i gennemsnit henholdsvis 71,5 point og 70,5 mod 

75 point blandt FTF’ere, der ikke har været udsat for 

vold, og 75,8 point blandt FTF'ere, der ikke har været 

udsat for trusler. 

Figur 12. Udsat for trusler, hyppighed
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Figur 15 . Vold, trusler og psykisk velbefindende

FTF'ere, der har været udsat for vold eller trusler har 

et energiniveau på 52,3 point, mens de FTF'ere, der 

ikke har været udsat for vold, har et energiniveau på 

58,7 point, og de FTF'ere, der ikke har været udsat for 

trusler, har et energiniveau på 59,5 point.

Figur 16. Vold, trusler og energi

Undersøgelsen viser, at vold fører til øget sygefravær. 

Der ses også større sygefravær for personer, der har 

været udsat for trusler, men sammenhængen er ikke 

statistisk signifikant.

De FTF'ere, der har været udsat for fysisk vold, 

har i gennemsnit haft 12,8 sygefraværsdage de 

seneste 12 måneder, mens de FTF'ere, der ikke har 

været udsat for fysisk vold i gennemsnit har haft 

8,8 sygefraværsdage.

Figur 17. Vold, trusler og sygefravær

Undersøgelsen viser endvidere, at vold og trusler fører 

til øget stressniveau.

32 % af de FTF'ere, der har været udsat for fysisk vold, 

er stressede hele tiden eller ofte, mens det er tilfældet 

for 21 % af de FTF'ere, der ikke har været udsat for 

fysisk vold. Der ses stort set samme sammenhæng for 

trusler.

Figur 18. Vold, trusler og stress
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Delkonklusion
FTF'erne er i højere grad end lønmodtagere generelt 

udsat for fysisk vold og trusler i forbindelse med deres 

arbejde. Det er kunder, klienter, patienter, elever, børn 

eller pårørende, der udsætter FTF'erne for fysisk vold.

11 % af FTF'erne har været udsat for fysisk vold 

inden for de seneste 12 måneder. Andelen, der 

har været udsat for vold er steget fra 7 % i 2001 til 

11 % i 2017. Det er især FTF'ere inden for dag- og 

døgninstitutionsområdet og inden for undervisning 

m.v., der er udsat for vold. Næsten halvdelen af de 

FTF'ere, der er udsat for fysisk vold inden for dag- og 

døgninstitutionsområdet, er udsat herfor hver måned 

eller oftere. 

Undersøgelsen viser, at højt arbejdstempo, høje 

følelsesmæssige krav, lav indflydelse i arbejdet 

samt manglende rolleklarhed og rollekonflikter øger 

risikoen for, at FTF'erne bliver udsat for fysisk vold. 

Derved handler voldsforebyggelse om at forebygge 

bredt i hele det psykiske arbejdsmiljø.

21 % af FTF'erne har været udsat for trusler inden 

for de seneste 12 måneder. Det er især FTF'ere 

inden for myndighedsarbejde, der har været udsat 

for trusler (37 %). Inden for undervisning, dag- og 

døgninstitutioner og sundhedssektoren har 22-25 % 

været udsat for trusler.

Trusler forekommer hyppigst inden for dag- 

og døgninstitutioner. Cirka halvdelen af de 

FTF'ere, der er udsat for trusler inden for dag- og 

døgninstitutionsområdet, er udsat for det hver måned 

eller oftere. Det er i langt de fleste tilfælde kunder, 

klienter, patienter, elever, børn eller pårørende, der 

udsætter FTF'erne for trusler.

Både vold og trusler fører til øget risiko for stress, og 

vold fører til øget sygefravær. FTF’ere, der er udsat for 

vold, har i gennemsnit 12,8 årlige sygefraværsdage 

mod 8,8 dage blandt FTF’ere, der ikke er udsat 

for vold. Både sygefravær og risikoen for stress er 

omkring 50 % højere blandt personer, der har været 

udsat for vold.

Både vold og trusler fører til dårligere selvvurderet 

helbred og psykisk velbefindende samt lavere 

energiniveau. 

35 % af FTF'erne angiver, at den vold eller de trusler, 

de har været udsat for, har været så alvorlig, at de er 

blevet chokerede eller bange.

16 % angiver, at den vold eller de trusler, de har 

været udsat for, har været så alvorlig, at de fik synlige 

mærker eller skader på kroppen.
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Mobning finder sted, når en person gentagne gange 

og over længere tid bliver udsat for ubehagelige eller 

negative handlinger på sit arbejde. For at kunne sige 

at noget er mobning, må den, der bliver mobbet, føle, 

at det er svært at forsvare sig7.

Krænkende adfærd er, når en eller flere personer 

på arbejdspladsen udsætter en eller flere personer 

på arbejdspladsen for adfærd, som disse personer 

opfatter som sårende eller nedværdigende, og som 

ikke er sagligt begrundet8.

Chikane er, når en person bliver udsat for krænkende 

handlinger, trusler eller forfølgelse fra personer, som 

man har kontakt med gennem sit arbejde.

Krænkende handlinger og chikane indgår derved 

i mobning, men behøver ikke at være gentaget og 

kan være rettet mod flere personer. Både mobning, 

krænkende adfærd og chikane kan omfatte skældud 

eller latterliggørelse, sårende bemærkninger, 

nedvurdering af opgaveløsning, arbejdsindsats eller 

kompetence m.v.).

Forskningen viser, at mobning kan have alvorlige 

konsekvenser. Det kan være depression, 

udbrændthed, angst, nervøsitet samt utilfredshed 

med arbejdet og ringere generelt velbefindende. Den 

mobbede oplever skyld, skam og nedsat selvtillid. 

Der er også fundet sammenhæng mellem mobning og 

hjertekarsygdomme9.

7 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017: Dansk Psykosocialt Spørgeskema - Et spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø, 
Dokumentationsrapport.
8 Arbejdstilsynet, Håndbog i psykisk arbejdsmiljø, 3. udgave 2014, https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/handbog-om-
psykisk-arbejdsmiljo
9 Hansen et al, 2011: The state of the art report on bullying at the workplace in the Nordic Countries. p. 12. Nordic Council of Ministers.
10 Hansen et al, 2011: The state of the art report on bullying at the workplace in the Nordic Countries. p. 15. Nordic Council of Ministers.
11 Hansen et al, 2011: The state of the art report on bullying at the workplace in the Nordic Countries. p.18. Nordic Council of Ministers.
12 FTF oktober 2012. Vold, mobning og chikane – undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø, FTF-Dokumentation 6, 2012.

Et negativt socialt klima med mange konflikter, lav 

grad af information og indflydelse, rolleuklarhed og 

rollekonflikter er medvirkende faktorer til forekomst 

af mobning på arbejdspladsen10. Et meget stressfyldt 

og konkurrencepræget klima, der tilskynder 

medarbejderen til at modarbejde eller forsøge at 

udstøde uønskede kolleger, medvirker også til 

mobning11.

Mobning
9 % af FTF'erne er blevet udsat for mobning inden 

for de seneste 12 måneder. Det er færre end blandt 

lønmodtagere generelt. Der er ikke forskel mellem de 

forskellige FTF brancheområder. Andelen af FTF’ere, 

der har været udsat for mobning, er uændret i forhold 

til 201112.

Figur 19. Udsat for mobning på arbejde inden for de seneste 
12 måneder 

38 % af de FTF'ere, der er blevet udsat for mobning, er 

blevet mobbet hver måned eller oftere.

Mobning, krænkende adfærd og chikane
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Det er primært kollegaer eller ledere, der udøver 

mobning.

Figur 21. Hvem udøver mobning?

Undersøgelsen viser, at højt arbejdstempo, høje 

følelsesmæssige krav, lav indflydelse i arbejdet samt 

manglende rolleklarhed og store rollekonflikter øger 

risikoen for mobning.

Derved viser undersøgelsen, at et belastet 

psykisk arbejdsmiljø øger risikoen for mobning på 

arbejdspladsen. Forebyggelse af mobning handler 

derfor i høj grad om generelt at skabe et godt psykisk 

arbejdsmiljø. Jo højere arbejdstempo, desto større 

risiko er der for at blive mobbet. En nærliggende 

forklaring er, at når medarbejderne er pressede af 

et højt arbejdstempo påvirker det relationer mellem 

kolleger samt mellem kolleger og ledelse, hvilket kan 

medvirke til forekomsten af mobning.

Figur 22. Arbejdstempo og mobning

Jo flere følelsesmæssige krav, desto større risiko er 

der for at blive mobbet.

Figur 23. Følelsesmæssige krav og mobning

Jo lavere indflydelse FTF'erne har i arbejdet, desto 

større risiko er der for at blive mobbet. 

Figur 20. Udsat for mobning, hyppighed
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Figur 24. Indflydelse og mobning

Jo lavere rolleklarhed, desto større risiko er der for 

at blive mobbet. Manglende rolleklarhed fører ofte til 

frustration og konflikter blandt medarbejderne, fordi 

de ikke ved, hvem der er ansvarlig for hvad, og det kan 

medvirke til mobning. 

Figur 25. Rolleklarhed og mobning

Ligeledes viser undersøgelsen at jo flere 

rollekonflikter, desto større risiko er der for at blive 

mobbet.

Figur 26. Rollekonflikter og mobning

Krænkende adfærd
17 % af FTF'erne har været udsat for krænkende 

adfærd på deres arbejdsplads. Andelen er den samme 

blandt lønmodtagere generelt.

FTF'ere inden for privat service har i lavere grad været 

udsat for krænkende adfærd.

Figur 27. Udsat for krænkende adfærd på arbejdspladsen inden for de 
seneste 12 måneder 

En tredjedel af de FTF'ere, der har været udsat for 

krænkende adfærd, har været udsat for det hver 

måned eller oftere.
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FTF'erne er især blevet udsat for krænkende adfærd 

af kollegaer og ledere. 39 % er blevet udsat for 

krænkende adfærd af kollegaer, og 32 % er blevet 

udsat for krænkende adfærd af en leder. 25 % er 

blevet udsat for krænkende adfærd af kunder, klienter, 

patienter, elever og pårørende.

Figur 29. Hvem udøver krænkende adfærd

Mobning, krænkende adfærd og helbred
I dette afsnit undersøger vi, hvilke konsekvenser 

mobning og krænkende adfærd har for FTF'ernes 

psykiske og fysiske helbred.

Mobning fører til dårligere selvvurderet helbred og 

psykisk velbefindende samt lavere energiniveau 

blandt FTF'erne.

27 % af de FTF'ere, der har været udsat for mobning, 

har et dårligt eller mindre godt helbred. Det samme 

er tilfældet for 11 % af de FTF'ere, der ikke har været 

udsat for mobning. Andelen, der har et vældigt godt 

eller fremragende helbred er 33 % blandt personer 

udsat for mobning mod 50 % blandt personer, der ikke 

har været udsat for mobning.

Figur 30. Mobning og selvvurderet helbred

Mobning er også forbundet med dårligere psykisk 

velbefindende og lavere energi. 

De FTF'ere, der har været udsat for mobning har et 

psykisk velbefindende på 63,5 point (målt på en skala 

fra 0-100), mens de FTF'ere, der ikke har været udsat 

for mobning har et psykisk velbefindende svarende til 

75,8 point. 

De FTF'ere, der har været udsat for mobning har et 

energiniveau på 47,6 point, mens de FTF'ere, der 

ikke har været udsat for mobning har et energiniveau 

svarende til 59 point.

Figur 28. Udsat for krænkende adfærd, hyppighed
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Figur 31. Mobning og psykisk velbefindende samt energi

Undersøgelsen viser desuden, at mobning er 

forbundet med et markant større sygefravær og 

stressniveau. Både sygefravær og risiko for stress 

fordobles blandt personer, der har været udsat for 

mobning. 

De FTF'ere, der har været udsat for mobning, 

har i gennemsnit haft 16,3 sygefraværsdage de 

seneste 12 måneder, mens de FTF'ere, der ikke 

har været udsat for mobning i gennemsnit har haft 

8,6 sygefraværsdage.

Figur 32. Mobning og sygefravær

41 % af de FTF'ere, der har været udsat for mobning er 

stressede hele tiden eller ofte, mens det er tilfældet 

for 20 % af de FTF'ere, der ikke har været udsat for 

mobning.

Figur 33. Mobning og stress

Krænkende adfærd fører ligeledes til dårligere 

selvvurderet helbred og psykisk velbefindende samt 

lavere energiniveau blandt FTF'erne.

22 % af de FTF'ere, der har været udsat for krænkende 

adfærd, har et dårligt eller mindre godt helbred. Det 

samme er tilfældet for 11 % af de FTF'ere, der ikke har 

været udsat for krænkende adfærd. Andelen, der har 

et vældigt godt eller fremragende helbred er 36 % 

blandt personer udsat for krænkende handlinger, 

mens den er 51 % blandt personer, der ikke har været 

udsat for krænkende handlinger.

Figur 34. Krænkende adfærd og selvvurderet helbred

Krænkende adfærd fører til et dårligere psykisk 

velbefindende og lavere energi. 

FTF'ere, der har været udsat for krænkende adfærd 

har et psykisk velbefindende på 66,4 point, mens 

FTF'ere, der ikke har været udsat for krænkende 

adfærd har et psykisk velbefindende svarende til 

76,3 point. 

De FTF'ere, der har været udsat for krænkende adfærd 

har et energiniveau på 49 point, mens de FTF'ere, der 

ikke har været udsat for krænkende adfærd har et 

energiniveau svarende til 59,8 point.

Figur 35. Krænkende adfærd og psykisk velbefindende samt energi
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Undersøgelsen viser, at krænkende adfærd fører til 

højere sygefravær samt stressniveau.

De FTF'ere, der har været udsat for krænkende 

adfærd, har i gennemsnit haft 13,7 sygefraværsdage 

de seneste 12 måneder, mens de FTF'ere, der ikke 

har været udsat for krænkende adfærd i gennemsnit 

har haft 8,4 sygefraværsdage. Sygefraværet er altså 

omkring 60 % højere blandt personer, der har været 

udsat for krænkende adfærd.

Figur 36. Krænkende adfærd og sygefravær

38 % af de FTF'ere, der har været udsat for krænkende 

adfærd, er stressede hele tiden eller ofte, mens det 

er tilfældet for 19 % af de FTF'ere, der ikke har været 

udsat for krænkende adfærd. Andelen af stressede 

er altså dobbelt så høj blandt personer, der har været 

udsat for krænkende adfærd.

Figur 37. Krænkende adfærd og stress

Chikane
13 % af FTF'erne er blevet chikaneret af kunder, 

klienter, patienter, elever eller pårørende i forbindelse 

med deres arbejde. Andelen er lavere end blandt 

lønmodtagere generelt (21 %).

Det er især FTF'ere med myndighedsarbejde og inden 

for undervisning mv., der er blevet udsat for chikane. 

Figur 38. Udsat for chikane fra kunder, klienter, patienter, elever eller 
pårørende i forbindelse med arbejde inden for de seneste 12 måneder 

FTF'ere inden for myndighedsarbejde er oftere udsat 

for chikane end inden for øvrige brancheområder. 

28 % af de FTF'ere inden for myndighedsarbejde, der 

er blevet udsat for chikane, er blevet udsat hver måned 

eller oftere. Herefter følger dag- og døgninstitutioner 

og sundhedssektoren, hvor 24 % har været udsat for 

chikane hver måned eller oftere, og undervisning m.v., 

hvor 22 % har været udsat hver måned eller oftere.
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Ser man på, hvordan chikanen har fundet sted, er 

FTF'erne hyppigst blevet opsøgt på deres arbejde, 

har oplevet chikane via SMS, e-mail eller brev eller 

har oplevet chikane på anden vis. En mindre del har 

oplevet chikane via de sociale medier eller er blevet 

opsøgt uden for arbejdspladsen.

Figur 40. Hvordan har chikanen fundet sted?

348 FTF'ere har svaret "Andet" og har samtidig 

uddybet i et åbent svarfelt.

De fleste af de FTF’ere, som har skrevet i det åbne 

felt, angiver, hvordan chikanen har fundet sted. Bl.a. 

i form af tilråb, skældud, bagtalelse og sladder. Dertil 

kommer seksuelle krænkelser, spyt, trusler med kniv, 

bid og kast med genstande efter medarbejderen. Der 

er også eksempler på trusler af forskellig art, f.eks. 

med at få lagt billeder ud på sociale medier eller 

afsløringer i lokalavisen/andre nyhedsmedier. Endelig 

er der et eksempel med, at en medarbejders børn har 

modtaget en SMS med truende indhold.

Nogle FTF’ere er blevet chikaneret uden for 

arbejdstiden, hvor de er blevet udpeget eller tilråbt på 

gaden eller fået skrevet upassende ord i indkørslen. 

Chikane har også fundet sted i forbindelse med 

hjemmebesøg, arbejde på gadeplan eller andre 

offentlige steder og på selve arbejdspladsen såsom på 

hospitalsafdelingen, skranken eller kontoret.

Endelig er der eksempler på ”digital” chikane over 

arbejdstelefon, på mail og sociale medier. Og på 

FTF’ere som er blevet filmet, fået taget billeder af sig, 

og hvis samtaler er blevet optaget.

Delkonklusion
9 % af FTF'erne har været udsat for mobning inden for 

de seneste 12 måneder. 38 % af de FTF'ere, der blevet 

udsat for mobning, er blevet mobbet hver måned 

eller oftere. Det er primært kollegaer og ledere, der 

mobber. 

Undersøgelsen viser, at højt arbejdstempo, høje 

følelsesmæssige krav, lav indflydelse i arbejdet samt 

manglende rolleklarhed og store rollekonflikter øger 

risikoen for, at FTF'erne bliver mobbet.

Mobning er forbundet med et markant større 

sygefravær og stressniveau. Både sygefravær og 

andel stressede fordobles blandt personer, der har 

været udsat for mobning.

Figur 39. Udsat for chikane, hyppighed
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FTF'ere, der har været udsat for mobning, har i 

gennemsnit haft 16,3 sygefraværsdage de seneste 

12 måneder, mens FTF'ere, der ikke har været udsat for 

mobning i gennemsnit har haft 8,6 sygefraværsdage.

41 % af de FTF'ere, der har været udsat for mobning er 

stressede hele tiden eller ofte, mens det gælder 20 % 

af de FTF'ere, der ikke har været udsat for mobning.

17 % af FTF'erne har været udsat for krænkende 

adfærd inden for de seneste 12 måneder. En tredjedel 

af de FTF'ere, der har været udsat for krænkende 

adfærd, har været udsat for det hver måned eller 

oftere. Det er kollegaer, ledere samt kunder, klienter, 

patienter elever eller pårørende, der udsætter 

FTF'erne for krænkende adfærd.

FTF'ere, der har været udsat for krænkende adfærd, 

har i gennemsnit haft 13,7 sygefraværsdage de 

seneste 12 måneder mod 8,4 dage blandt FTF'ere, 

der ikke har været udsat for krænkende adfærd. 

Sygefraværet er altså omkring 60 % højere blandt 

personer, der har været udsat for krænkende adfærd.

38 % af de FTF'ere, der har været udsat for krænkende 

adfærd er stressede hele tiden eller ofte, mens det 

er tilfældet for 19 % af de FTF'ere, der ikke har været 

udsat for krænkende adfærd. Andelen af stressede 

er altså dobbelt så høj blandt personer, der har været 

udsat for krænkende adfærd.

Krænkende adfærd fører lige som vold og mobning 

til dårligere selvvurderet helbred og psykisk 

velbefindende samt lavere energiniveau blandt 

FTF'erne.

13 % af FTF'erne er blevet chikaneret af kunder, 

klienter, patienter, elever eller pårørende i forbindelse 

med deres arbejde. Det er især FTF'ere med 

myndighedsarbejde og inden for undervisning mv., 

der er blevet udsat for chikane. Her opleves chikane af 

henholdsvis 23 % og 17 %.

23 % af de FTF'ere, der har været udsat for chikane, 

har været udsat for det hver måned eller oftere.

Chikane finder oftest sted ved, at FTF'erne er blevet 

opsøgt på deres arbejde, eller har oplevet chikane 

via SMS, e-mail eller brev. En mindre del har oplevet 

chikane via de sociale medier eller er blevet opsøgt 

uden for arbejdspladsen.
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Seksuel chikane er, når krænkende handlinger er af 

seksuel karakter13.

Handlingerne kan komme fra ledere, kolleger, borgere, 

kunder eller samarbejdspartnere.

Også enkeltstående, uønskede seksuelle handlinger 

fra borgere over for en medarbejder kan opfattes 

som krænkende og have negative konsekvenser for 

medarbejderen14. 

Seksuel chikane kan medvirke til depression og 

langtidssygefravær15.

2 % af FTF'erne har været udsat for seksuel chikane. 

Andelen er lavere end blandt lønmodtagere generelt 

(5 %). Lidt flere FTF'ere inden for sundhedssektoren og 

undervisning mv. er blevet udsat for seksuel chikane 

sammenlignet med de øvrige brancher.

Figur 41. Udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen inden for de 
seneste 12 måneder

Der er flere kvinder end mænd, der er blevet udsat for 

seksuel chikane. 2 % af kvinderne er blevet udsat for 

seksuel chikane mod 1 % af mændene.

5 % af FTF'ere mellem 18-29 år er blevet udsat for 

seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder.

13 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017: Faktaark 65, Forekomsten af seksuel chikane på danske arbejdspladser siden 1990.
14 Dahl Nielsen et al, 2016, Sexual Harassment in Care Work – Dilemmas and consequences: A qualitative investigation. International Journal of 
Nursing Studies. 70. 10.1016/j.ijnurstu.2017.02.018.
15 Friborg M. et al, 2017, Workplace sexual harassment and Depressive Symptoms: A cross-sectional multilevel analysis comparing harassment from 
clients or customers to harassment from other employees amongst 7603 Danish Employees from 1041 organizations i BMC Public Health, 17, 1-12. 
[675]. DOI: 10.1186/s12889-017-4669-x.

Figur 42. Udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen, aldersopdelt

Det er primært kvinder, der udsættes for seksuel 

chikane. 6 % af kvinder mellem 18-29 år har været 

udsat for seksuel chikane inden for de seneste 

12 måneder, mens det er gældende for 1 % af 

mændene mellem 18-29 år.

Figur 43. Udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen, fordelt på alder 
og køn

26 % af de FTF'ere, der er udsat for seksuel chikane, 

er udsat for det hver måned eller oftere. Det er kunder, 

klienter, patienter, elever, pårørende m.fl., der udsætter 

FTF'erne for seksuel chikane. Ingen af FTF'erne i 

undersøgelsen har været udsat for seksuel chikane fra 

kollegaer, ledere eller underordnede.

Seksuel chikane 
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Undersøgelsen viser, at højt arbejdstempo og lav 

indflydelse i arbejdet øger risikoen for at blive udsat 

for seksuel chikane.

Jo højere arbejdsmængde, desto større risiko er 

der for at blive udsat for seksuel chikane. En mulig 

forklaring er, at når medarbejderne er pressede af 

en stor arbejdsmængde påvirker det muligheden for 

organisering af arbejdet og opbygning af relationer 

mellem medarbejderne og kunder, klienter, patienter, 

elever, pårørende m.fl., hvilket kan medvirke til øge 

risikoen for seksuel chikane.

Figur 44. Seksuel chikane og arbejdsmængde

Jo lavere indflydelse FTF'erne har i arbejdet, desto 

større risiko for at blive udsat for seksuel chikane.

Figur 45. Seksuel chikane og indflydelse

Seksuel chikane og helbred
I dette afsnit undersøger vi, hvilke konsekvenser 

seksuel chikane har for FTF'ernes helbred.

Undersøgelsen viser, at seksuel chikane er forbundet 

med større sygefravær og stressniveau. 

De FTF'ere, der har været udsat for seksuel chikane, 

har i gennemsnit haft 14,4 sygefraværsdage de 

seneste 12 måneder, mens de FTF'ere, der ikke har 

været udsat for seksuel chikane i gennemsnit har haft 

9,2 sygefraværsdage.

Figur 46. Seksuel chikane og sygefravær

37 % af de FTF'ere, der har været udsat for seksuel 

chikane er stressede hele tiden eller ofte, mens det 

er tilfældet for 22 % af de FTF'ere, der ikke har været 

udsat for seksuel chikane.

Figur 47. Seksuel chikane og stress
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Delkonklusion
2 % af FTF'erne har været udsat for seksuel chikane. 

5 % af FTF'erne mellem 18-29 år har været udsat for 

seksuel chikane. Det er primært kvinder, der udsættes 

for seksuel chikane. 6 % af kvinder mellem 18-29 år 

har været udsat for seksuel chikane inden for de 

seneste 12 måneder, mens det er gældende for 1 % af 

mændene mellem 18-29 år.

26 % af de FTF'ere, der er udsat for seksuel chikane, 

er udsat for det hver måned eller oftere. Det er kunder, 

klienter, patienter, elever, pårørende m.fl., der udsætter 

FTF'erne for seksuel chikane. 

Undersøgelsen viser, at stor arbejdsmængde og lav 

indflydelse i arbejdet øger risikoen for, at FTF'erne 

bliver udsat for seksuel chikane. 

Seksuel chikane er forbundet med et større 

sygefravær og stressniveau. 

FTF'ere, der har været udsat for seksuel chikane, 

har i gennemsnit haft 14,4 sygefraværsdage de 

seneste 12 måneder, mens FTF'ere, der ikke har 

været udsat for seksuel chikane, i gennemsnit har haft 

9,2 sygefraværsdage.

37 % af de FTF'ere, der har været udsat for seksuel 

chikane, er stressede hele tiden eller ofte, mens det 

gælder 22 % af de FTF'ere, der ikke har været udsat 

for seksuel chikane. 
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FTF har i 2017 gennemført en omfattende kortlægning 

af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen 

belyser langt de fleste temaer inden for psykisk 

arbejdsmiljø. Blandt andet belyses arbejdsmængde, 

arbejdstempo, følelsesmæssige krav i arbejdet, 

rolleklarhed, rollekonflikter, ledelseskvalitet, social 

kapital, mening, indflydelse, udviklingsmuligheder, 

mulighed for at levere kvalitet i arbejdet, forandringer 

samt stress. Desuden belyses vold, mobning og 

chikane.

Det er femte gang, at FTF gennemfører en 

stor kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. 

Undersøgelserne bliver gennemført cirka hvert 

femte år.

Undersøgelsens spørgeskema tager afsæt 

i anerkendte spørgsmål og skalaer om 

psykisk arbejdsmiljø udviklet af det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). De fleste 

spørgsmål stammer fra et spørgeskema, NFA har 

udviklet i 2017. Derfor sammenlignes der i rapporten 

ikke med tidligere undersøgelser. 

FTF har etableret et aktuelt sammenligningsgrundlag 

ved i samarbejde med Userneeds at gennemføre en 

tilsvarende kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø 

blandt et repræsentativt udsnit af beskæftigede 

lønmodtagere i alderen 18-64 år. Det betyder, at 

det er muligt at sammenligne FTF’ernes psykiske 

arbejdsmiljø med det psykiske arbejdsmiljø blandt 

lønmodtagere generelt. 

Kortlægning af FTF’ernes psykiske 
arbejdsmiljø 
Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret 

spørgeskemaundersøgelse blandt 21.087 

beskæftigede FTF’ere i alderen 18-64 år. Der er 

kommet svar fra 9.641 personer, hvilket giver en 

svarprocent på 46 %. 

Der deltager et repræsentativt udsnit af medlemmerne 

af 23 større FTF-organisationer, der repræsenterer 

langt størstedelen af FTF’erne, i undersøgelsen. 

Grundudtrækket af respondenter er et stratificeret 

tilfældigt udvalg af medlemmer af de 23 

organisationer, der deltager i undersøgelsen. De 

mindste organisationer indgår med større vægt 

i grundudtrækket, hvilket sikrer et mindsteantal 

respondenter på 200 personer fra hver organisation. 

Syv organisationer valgte at tilkøbe et supplerende 

tilfældigt udtræk af deres beskæftigede medlemmer i 

alderen 18-64 år, i alt 5.000 ekstra respondenter. 

Alle analyser er gennemført på et vægtet datasæt, 

hvor deltagere indgår med en vægt, der svarer til 

deres andel af populationen, fordelt på køn, alder og 

organisation. 

Dataindsamling er foregået i perioden maj-august 

2017. Invitationer til undersøgelsen blev udsendt 

til 22.076 personer. 989 personer (4,5 %) kunne 

ikke kontaktes eller viste sig at falde uden for 

undersøgelsens målgruppe. Den primære grund 

til, at personer ikke kunne kontaktes, var e-mail 

adresser, der ikke længere var aktive. Undersøgelsens 

nettostikprøve består derfor af 21.087 personer. 

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - Metode
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Organisation Antal deltagere
Antal i 
nettostikprøve

Svarprocent
(pct.)

BUPL 1069 2407 44

Danmarks Lærerforening 1256 2761 45

Dansk Musikerforbund 106 251 42

Dansk Skuespillerforbund 88 231 38

Dansk Socialrådgiverforening 769 1577 49

Dansk Sygeplejeråd 1166 2682 43

Dansk Tandplejerforening 81 206 39

Dansk Told & Skatteforbund 207 273 76

Danske Bioanalytikere 169 309 55

Danske Fodterapeuter 101 232 44

Danske Fysioterapeuter 563 1245 45

Ergoterapeutforeningen 636 1142 56

Farmakonomforeningen 500 993 50

Finansforbundet 767 1835 42

Forsikringsforbundet 526 1360 39

Frie Skolers Lærerforening 128 394 32

Handelsskolernes Lærerforening 95 197 48

Jordemoderforeningen 136 253 54

Konstruktørforeningen 102 308 33

Kost & Ernæringsforbundet 230 497 46

Politiforbundet 299 532 56

PROSA 159 486 33

Uddannelsesforbundet 488 916 53

Total 9641 21087 46

Note: Nettostikprøve er opgjort eksklusiv personer uden for målgruppen og personer, der ikke kunne kontaktes

Tabel 2. Svarprocent fordelt på organisationer
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Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø 
blandt danske lønmodtagere 
Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret 

spørgeskemaundersøgelse blandt beskæftigede 

lønmodtagere i alderen 18-64 år. Undersøgelsen er 

gennemført i samarbejde med Userneeds på firmaets 

danske spørgepanel. Userneeds arbejder kontinuerligt 

på, at firmaets paneler er repræsentative, og det er 

desuden i denne undersøgelse gennem kvotestyring 

og en afsluttende vægtning sikret, at deltagerne er 

repræsentative for danske lønmodtagere i forhold til 

køn, alder, bopæl og uddannelse16. 

Dataindsamling er foregået i perioden maj-juni 2017. 

Respondenter er inviteret til undersøgelsen via mail. 

1.807 personer har besvaret undersøgelsen.

Alle analyser er gennemført på et vægtet datasæt, 

hvor deltagere indgår med en vægt, der sikrer 

repræsentativitet i forhold til køn, alder, region og 

uddannelse. 

Dannelse og kategorisering af skalaer 
Hovedparten af spørgsmål og skalaer i spørgeskemaet 

stammer fra det nyeste arbejdspladsspørgeskema 

om psykisk arbejdsmiljø og trivsel, som Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet17. 

En række andre spørgsmål og skalaer stammer fra 

det nyeste spørgeskema, som NFA har udviklet til 

forskning i psykisk arbejdsmiljø og fra det redskab 

til måling af social kapital, som NFA udviklede for 

Arbejdsmiljørådet i 2011. Endelig er nogle spørgsmål 

tidligere anvendt i NFA’s tredækker-II undersøgelse af 

psykisk arbejdsmiljø i 2004-2005.

 

16 Deltagerne er repræsentative på køn, alder (18-34, 35-49. 50-59 år), 5 regioner og 8 grupper af uddannelse: Grundskole, gymnasial uddannelse, 
erhvervsfaglig uddannelse, videregående uddannelse (op til 2 år), videregående uddannelse (2-4½ år), videregående uddannelse (5 år +), 
forskeruddannelse, Andet). Læs mere på www.userneeds.dk
17 Arbejdspladsspørgeskemaet er offentliggjort i marts 2017. Læs mere her: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/ 
Virksomhedsspoergeskema-om-psykisk-arbejdsmiljoe-og-trivsel

En skala er et samlet mål for en arbejdsmiljøfaktor 

(for eksempel indflydelse eller følelsesmæssige 

krav i arbejdet) baseret på 3-4 spørgsmål om 

arbejdsmiljøfaktoren. Skalaerne er udviklet og 

kvalitetssikret i forbindelse med udviklingen af de 

spørgeskemaer, der er nævnt ovenfor. 

Den tekniske udregning af skalaerne følger 

retningslinjer anvendt af NFA til dannelse af skalaer for 

dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Skalaerne har 

værdier fra 0-100.

Der er samtidig gennemført en opdeling af skalaerne 

i kategorier. Formålet er at skabe en mulighed for 

at beskrive, om FTF’erne oplever en høj eller lav 

belastning på de enkelte dimensioner. Opdelingen i 

kategorier er sket i respekt for de oprindelige variable. 

Næsten alle spørgsmål er besvaret på en fem-

skala, og udfaldsrummet er derfor opdelt i kvintiler 

(hvor skalascorer fra 0-100 opdeles i fem lige store 

udfaldsrum).
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Hovedorganisation for 450.000
offentligt og privat ansatte

Udarbejdet af Niels Anker og Gry Grundtvig, COWI A/S

COWI er en tværfaglig rådgivningsvirksomhed inden for ingeniørteknik, miljø, samfundsøkonomi 

og sundhed. COWI gennemfører bl.a. forskningsprojekter, analyser og evalueringer inden for 

sundhedsområdet bredt set, herunder arbejdsmiljø og arbejdsmarkedsområdet.  


