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Arbejdsmiljøet har betydning for mobning på arbejdspladsen 
v/ Karen Albertsen, Arbejdsmiljøforsker og partner i TeamArbejdsliv 
 
At arbejdsmiljøet kan spille en væsentlig rolle for udvikling af mobning på arbejdspladsen, er ikke nogen ny 
antagelse, hverken i praksis eller for forskning. Der findes også en del undersøgelser, hvis resultater peger 
på, at det er tilfældet, men de fleste er ikke så stærke metodemæssigt. Men det råder en ny undersøgelse 
bod på 
 
Stort repræsentativt udsnit af lønmodtager fulgt i 5 år 
Et forskerhold bestående af forskere fra Danmark, Tyskland og Italien har undersøgt arbejdsmiljøets 
betydning for udvikling af mobning på arbejdspladsen over en 5 års periode på et stort repræsentativt 
materiale af lønmodtagere i Tyskland. Og de finder nogle meget overbevisende resultater. Forskerne 
analyserede data fra i alt 1637 ansatte, som havde svaret på et baselinespørgeskema i 2011/12 og på 
opfølgning i 2017. De var alle i arbejde, og ydermere var de ansat pa den samme arbejdsplads ved baseline 
og ved opfølgning. Forskerne undersøgte så, hvilke psykosociale forhold på arbejdspladsen, der hang 
sammen med rapportering af mobning. De fandt at organisatoriske forandringer ved baseline, høje krav i 
arbejdet og højt arbejdstempo signifikant øgede risikoen for at der 5 år senere var opstået mobning på 
arbejdspladsen. Samtidig var risikoen signifikant mindre, når der var en højere grad af indflydelse og en 
højere ledelseskvalitet. Resultaterne blev kontrolleret for, om der var mobning allerede ved baseline og for 
social klasse.  
 
Ugunstigt arbejdsmiljø kan forklare 90% mobning 
Forskerne konstruerede også et indeks over i hvilken grad man havde været udsat for ugunstigt 
arbejdsmiljø ved baseline: organisatoriske forandringer, højt tempo, stor arbejdsmængde, lav indflydelse, 
og dårlig ledelseskvalitet. Indekset inddelte deltagerne i en gruppe, som i ringe (lav) grad havde været 
udsat for ugunstigt arbejdsmiljø, en gruppe, som i mellem grad havde og en gruppe som i høj grad havde. I 
gruppen, som i høj grad havde været udsat for ugunstigt arbejdsmiljø, var der over 18 gange! så stor risiko 
for, at de rapporterede mobning 5 år efter, end der var i gruppen, som i ringe grad havde været udsat for 
ugunstigt arbejdsmiljø. I gruppen, som i mellem grad havde været udsat for ugunstigt arbejdsmiljø, var der 
over 8 gange så stor risiko for udvikling af mobning. Tilsammen kunne et ugunstigt arbejdsmiljø forklare 
90% af den mobning, der blev rapporteret 5 år senere. Hvis det faktisk er det ugunstige arbejdsmiljø, der er 
årsag til mobningen, betyder det, at 90% af de tilfælde af mobning, der opstod, kunne have været 
forbygget, hvis arbejdsmiljøet i de to ugunstige kategorier havde været lige så godt som det var i den mest 
gunstige af kategorierne.  
 
Undersøgelsens styrker og begrænsninger 
Undersøgelsen er på mange måder stærk, men har naturligvis også nogle begrænsninger. Bl.a. diskuterer 
forskerne, om en follow-up periode på 5 år er passende, for lang eller for kort, og hvordan den gruppe af 
ansatte, der var inkluderet i undersøgelsen (bl.a. var tjenestemænd, freelancere og selvstændige ikke med 
ved baseline), kan have påvirket resultaterne. Tilsammen giver artiklen dog et meget vigtigt og 
overbevisende bidrag til dokumentation af sammenhængen mellem arbejdsmiljøets beskaffenhed og 
udvikling af en arbejdspladskultur, hvor mobning forekommer.  
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