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Mobning på arbejdspladsen

At-vejledning 4.3.1 - 26. februar 2019

Der er tale om krænkende handlinger, når en 
eller flere personer groft eller flere gange 
udsætter andre personer for adfærd, som af 
disse personer opfattes som nedværdigende.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse 
for mobning, seksuel chikane og andre måder, 
som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

I n s t i t u t  f o r  F o l k e s u n d h e d s v i d e n s k a b



Konceptuel model for mobning på
arbejdspladsen og langtidskonsekvenser

Krænkende handlinger

Individniveau 

Arbejdspladsniveau

Stress response:
Oplevet stress
Søvn problemer
Fysiologisk stress

Langtidskonsekvenser:
Langtidssygefravær
Jobskifte
Arbejdsløshed
Depression
Type II Diabetes
Hjertesygdom



Optrapning af en konflikt

1. Discussion and argumentation

2. Taktisk argumentation

3. Overse/overgreb

4. Fjendebilleder

5. Ansigtstab

6. Trusler

7. Selektiv ødelæggelse

8. Angreb på modparten

9. Total destruktion

Mobning

W
in

-w
in

W
in

-lo
se

Lo
se

-lo
se

Glasl 1982; Zapf & Gross, 2001)



1. Negative handlinger
Skjulte handlinger som er svære at konfrontere afsenderen med

2. Mobning / stigmatisering
Direkte handlinger – ydmygelse, latterliggørelse, udelukkelse etc

3. Handlinger fra ledelse
Den mobbede – finder fejl ved sig selv, kan ikke forsvare sig selv, har mange 
symptomer og sygefravær

4. Udelukkelse
Direkte: fyring
Indirekte: frivillig afskedigelse

Fire faser i udvikling af mobning

Leymann 1996



Måling af mobning



Et spørgsmål forudgået af en definition:
• Mobning finder sted, når en eller flere personer gentagne 

gange over en længere periode, bliver udsat for ubehagelige 
eller negative handlinger eller adfærd på sit arbejde, som det 
er svært at forsvare sig imod.

Har du selv været udsat for mobning på dit arbejde
indenfor de sidste 6 måneder?

Svarkategorier: Aldrig, Af og til, Månedligt, Ugentligt, Dagligt.

Måling af mobning på arbejdspladsen
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Måling af mobning på arbejdspladsen

• At nogen tilbageholder information, som påvirker din 
arbejdsindsats

• At der bliver spredt sladder og rygter om dig
• At blive ignoreret, udelukket fra eller frosset ude af det sociale 

fællesskab
• Gentagne gange at blive mindet om dine fejltagelser eller

"bommerter“
• Vedvarende kritik af dit arbejde og din indsats

Svarkategorier: Aldrig, Af og til, Månedligt, Ugentligt, Dagligt.



De hyppigst rapporterede værste negative 
handlinger fordelt på køn



Risikofaktorer for mobning på arbejdspladsen

Individniveau

Negativt socialt klima, mange konflikter, mangel på
information i arbejdet

Mangel på støtte fraleder og kolleger

Høgh, Ortega, Giver, & Borg, 2007; Lakey, Tardiff, & Drew, 1994; Lee & Ashforth, 1996.

Organisationsniveau

Arbejdspladser karakteriseret ved et stressende og dårligt
organiseret arbejdsmiljø
Agervold & Mikkelsen, 2004; Bowling & Beehr, 2006; Einarsen, Raknes, & Matthiesen, 1994; 

Hauge, Skogstad, & Einarsen, 2007; Leymann, 1996; Rafnsdóttir & Tómasson, 2004.



Mobning og sexchikane i Danmark

Arbejdsmiljø og helbredsundersøgelserne, Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø: https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/



Mobning på arbejdspladsen og 
langtidssygefravær (>14 dage)

Figuren præsenterer en metaanalyse af 6 studier om langtidssygefravær blandt mobbede. 
Langtidssygesygefravær (>15 dage) er 1.81 gange højere blandt mobbede.
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Workplace  bullying and OR for LTSA  

Suadicani at al 2014
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Nabe-Nielsen et al 2017

Ortega et al 2010

Clausen et al 2012

Janssens et al. 2014

Total effect size
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Loerbroks et al 2014, FU 1 year

Kivimaki et al 2003, FU 2 year

Rugulies et al 2012, 9,949, FU 2 year

Rugulies et al 2012, 9,949, FU 2 year

Gullander et al 2014, 5,198, FU 2 year

Gullander et al 2014, 5,198,  FU 2 year

Loerbroks et al 2014, n=621,  FU 3 year

Einarsen et al 2015, 2,847, FU 5 year

Total effect

Total effect of Frequently bullied, n=15,147

Total effect of occasionally bullied, n=15,147

Workplace bullying and depression

Frequently bullied (OR: 9.04 [95% CI: 5.30-18.01])

Occasionally bullied (OR: 2.19 [95% CI: 1.52-3.43])

Overall OR: 4.14 [95% CI 2.61-5.98]



Workplace bullying and CVD (HR (95% CI))

Xu, T. et al 2018, In press

Workplace bullying and CVD in four different cohorts from Sweden and Denmark

SLOSH (N=10672) 1.27 (0.71-2.29)
DWECS (N=7992) 1.92 (1.07-3.45)
SWES95-01 (N=39252) 1.68 (1.22-2.32)
SWES07-11 (N=21039) 1.45 (0.94-2.28)

Total 1.59 (1.28-1-98)

Workplace bullying was between 7 and 13%
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I n s t i t u t  f o r  F o l k e s u n d h e d s v i d e n s k a bWorkplace bullying and type II diabetes
(HR (95%CI)

Workplace bullying and type II diabetes in five Scandinavian cohorts

SWES95-01 (N=22104) 1.60 (1.11-2.30)
SWES07-95 (N=4596) 0.87 (0.46-1.65)
SLOSH (N=7907) 1.49 (1.10-2.01)
FPS (N=6145) 1.34 (0.90-1.99)
DWECS (N=4995) 1.73 (1.15-2.62)

Total (N=45647) 1.46 (1.23-1.74)
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Mobning anses for at være en alvorlig
stressor

I n s t i t u t  f o r  F o l k e s u n d h e d s v i d e n s k a b

• … en social stressor. (Hauge et al. 2010) 

• … mindst lige så alvorlig som andre stressorer …… 
Hauge et al. 2010

• … mobning er systematisk od vedvarende rettet mod 
individet. Hauge et al. 2010

• Mobning kan føre til alvorlige stressreaktioner …                 
Einarsen and Mikkelsen 2003



Stress defineres som et særligt forhold mellem personen 
og omgivelserne, som opfattes som en belastning af 
personen, eller som overstiger hans eller hendes 
ressourcer og truer hans eller hendes velbefindende.

Stress – Lazarus & Folkman



Perfektion:
•Folk tænker dårligt om mig, hvis jeg begår en fejl.

Præstation:
•Hvis jeg ikke klarer mig godt, mister jeg andres respekt.

Kontrol:
•Man vil blive afvist, hvis folk kender ens svagheder.

Relation:
•Hvad andre tænker om én er helt afgørende.

Ansvar:
•Hvis jeg ikke behandler andre venligt, retfærdigt og 
hensynsfuldt, er jeg et dårligt menneske.

Stress – Typiske leveregler



Fysiske

•Indre uro
•Hovedpine
•Hjertebanken
•Mavesmerter
•Nedsat potens
•Vægttab
•Hyppige infektioner
•Forværring af kronisk sygdom

Psykiske

•Ulyst
•Træthed
•Irritabilitet
•Hukommelsesbesvær
•Koncentrationsbesvær
•Angst
•Nedsat humoristisk sans
•Nedtrykthed

Adfærd

•Søvnløshed
•Uengagerethed
•Hyperventilation
•Aggressivitet
•Nedsat præstationsevne
•Ubeslutsomhed
•Øget brug af stimulanser
•Øget sygefravær

Hyppige stress symptomer



”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

Depression

¾Nedtrykthed
¾Nedsat lyst eller interesse 
¾Nedsat energi eller øget 

trætbarhed

• Nedsat selvtillid eller selvfølelse 
• Selvbebrejdelser eller skyldfølelse 
• Tanker om død eller selvmord 
• Tænke- eller koncentrationsbesvær 
• Agitation eller hæmning 
• Søvnforstyrrelser 
• Appetit- og vægtændring 



Stress

•Nedtrykthed
•Ulyst
•Træthed
•Koncentrationsbesvær
•Søvnløshed
•Vægttab
•Irritabilitet

Depression

•Nedtrykthed
•Ulyst
•Træthed 
•Koncentrationsbesvær 
•Søvnforstyrrelser 
•Appetit- og vægtændring 
•Agitation eller hæmning 

•Nedsat selvtillid
•Selvbebrejdelser 
•Tanker om død eller selvmord



Stress
•Nedtrykthed
•Ulyst
•Træthed
•Koncentrationsbesvær
•Søvnløshed
•Vægttab
•Irritabilitet

•Uro i kroppen
•Hjertebanken
•Hyperventilation

Depression
•Nedtrykthed
•Ulyst
•Træthed 
•Koncentrationsbesvær 
•Søvnforstyrrelser 
•Appetit- og vægtændring 
•Agitation eller hæmning 

•Nedsat selvtillid
•Selvbebrejdelser 
•Tanker om død eller 
selvmord

Angst
•Nedtrykthed
•Ulyst
•Træthed 
•Koncentrationsbesvær 
•Søvnforstyrrelser 

•Irritabilitet

•Nedsat selvtillid

•Uro i kroppen
•Hjertebanken
•Hyperventilation

•Nedsat præstationsevne

Nedsat præstationsevne Nedsat præstationsevne Nedsat præstationsevne



Depression

Stress Angst
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Kronisk stress responses

• Hyperactivity of the stress-system due to CRH overdrive, 
hyperactivity of the adrenergic system, and excess 
circulating glucocorticoid hormoner.

May lead to

• Chronic hypoactivity of stress may lead to inertia, 
excessive fatigue and amotivational syndromes.

McEwen and Stellar 1993; Schulkin et al 1998; McEwen 1998.
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Salivary cortisol, known as a stress hormone

Activation of of the HPA axis

Cortisol increases

Glukose and fat are releases to the blood

High cortisol deprives sleep

Cortisol can be measured in hair, blood, urine and saliva



Mobning på arbejdspladsen og det
fysiologiske stress response
Resultaterne er ikke entydige

• Kudielka et al. 2003 finder at mobbede ansatte har lavere 

kotisol på en arbejdsdag sammenlignet med en fridag.

• Tre danske studier finder at ansatte der rapporterer mobning

har lavere kortisol, især om morgenen (Hansen et al 2006 and 

2011; Hogh et al 2012)

• Et case control studier finder ingen forskel mellem mobbede

og ikke mobbede (Le Lac et al. 2012)

• Et kohorte studie finder ingen forskel mellem mobbede og 

ikke mobbede(Gullander et al 2015)



Mobning på arbejdspladsen og kortisol I spyt



Negative handlinger på arbejdet og spyt kortisol



0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

Lallukka et al 2011, bullied: Yes/no (n=5399)

Lallukka et al 2011, bullied: Yes/no (n=5399)

Hansen et al 2014, occ. Bullied (n=2919),
DSI

Hansen et al 2014, freq. Bullied (n=2919),
DSI

Hansen et al 2014, occ. Bullied (n=2919),
AWI

Hansen et al 2014, freq. Bullied (n=2919),
AWI

Total effect size

Mobning og søvnproblemer i 
opfølgningsstudier

5 years follow-up

2 years follow-up

OR [CI]

2.00 [1.61; 2.48]

2.04 [1.23; 3.39]

1.69 [0.53; 5.32]

3.32 [1.16; 9.53]

2.83 [1.03; 7.75]

2.25 [0.76; 6.61]

2.36 [1.05; 5.85]



”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

Konsekvens: Sygefravær
Angst: årligt 1,9 mio. flere sygedage (7% af alle sygedage).
Depression: årligt 1,7 mio. flere sygedage (6% af alle sygedage).



Mobning, søvn og langtidssygefravær

Søvn problemer
1.10

Mobning på arbejdet LTSA
Direct effect: 1.88

Total effect: 2.07

Søvn forklarer 13 % af sammenhængen mellem mobning på arbejdspladsen og
langtidssygefravær



Oplevet stress forklarer 13% af sammenhængen mellem mobning på arbejdspladsen og
langtidssygefravær (Grynderup et al 2016) 

Workplace bullying, perceived stress and 
long-term sickness absence 

Oplevet stress
1.09

Mobning på arbejdet LTSA
Direct effect: 1.87

Total effect: 2.05



”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

Konsekvens: Førtidspension
Angst er årligt årsag til 1.900 nytilkendte førtidspensioner (12%).
Depression er årligt årsag til 230 (3%) og 520 (6%) nytilkendte førtidspensioner blandt henholdsvis 
mænd og kvinder.



Mobning på arbejdspladsen og
arbejdsmarkedstilknytning

• Arbejdsløshed (Glambek et al. 2015)

• Jobskifte (Glambek et al. 2015, Hogh et al. 2011, Hogh 2012, Berthelsen et al 2011, 
Clausen et al. 2013, Clausen et al. 2016)

• Intentioner om at forlade jobbet (Berthelsen et al 2011, Houshmand et al. 
2012, Moreno-Jimenez et al. 2012, Glamsbek et al. 2014)

• Førtidspension (Clausen et a 2019)



Opsummering – Individniveau

Individniveau
• Flere studier finder at mobning fører til langtidssygefravær
• Flere studier finder at mobning fører til depression
• To studier peger på en sammenhæng mellem mobning og

hjertesygdom
• Et studier peger på en sammenhæng mellem mobning

Diabetes Mellitus type II
• Flere studier finder en sammenhæng mellem mobning og

tilknytning til jobskifte og arbejdsløshed.
• Oplevet stress og søvnproblemer kan forklare en lille del af

sammenhængen



Branch et al 2013



Langtidssygefravær blandt ikke mobbede kolleger

Hansen et al.
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Depression blandt ikke mobbede kolleger



Opsummering på viden om mobning på
arbejdspladsniveau

• Noget tyder på at der er mere langtidssygefravær, blandt
ikke mobbede kolleger, på arbejdspladser hvor der 
forekommer mobning.

• Denne sammenhæng ser ikke ud til at gælde for depression


