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Risikoen for at blive udsat for vold er langt 
større på arbejdspladsen end i samfundet 
generelt, viser et nyt studie, som forskere fra 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed står 
bag. Her svarer hver tiende, at de enten har 
været udsat for fysisk vold eller trusler om 
vold. Tallene afspejler sig direkte i øget brug af 
sygedagpenge.

Vold på arbejdspladsen er væsentlig mere almindeligt 
end vold i samfundet generelt. Det viser et nyt studie 
fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Her har 
man blandt 18-62-årige undersøgt omfanget af perso-
ner i arbejde, der har været udsat for fysisk vold eller 

har modtaget trusler om vold – eller begge dele – inden 
for de seneste år.

Resultatet er vist i figur 1. I alt svarer næsten 11 pro-
cent, at de har været udsat for enten vold eller trusler 
om vold på arbejdspladsen. Knap 6 procent har været 
udsat for fysisk vold, og knap 9 procent har været udsat 
for trusler. 4 procent har været udsat for både vold og 
trusler. Vold i samfundet generelt ligger ifølge de så-
kaldte offerundersøgelser på mellem 1 og 2 procent.

Forskningsenheden peger dog på, at den vold, der fore-
kommer på arbejdspladserne, formentlig tilhører den 
mildere form. For eksempel bliver ganske få tilfælde 

Hver 10. udsættes for vold eller trusler 
på arbejdspladsen

Figur 1. Udsathed for vold og/eller trusler om vold på arbejdspladsen i Danmark.

Det er ret almindeligt for 
ansatte i Danmark at blive 
udsat for vold og/eller trusler 
om vold i løbet af deres 
arbejdsdag, når man ser hen 
over ét år. Det er primært 
patienter, klienter, elever og 
kunder, der står bag volden/
truslerne. 

KILDE: ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed på baggrund af 
data fra Danmarks Statistik samt 
data fra Arbejdsmiljø og Helbred 
2012, 2014 og 2016, som Det Natio-
nale Forskningscenter for Arbejds-
miljø har stillet til rådighed.
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politianmeldt, ligesom forskerne bag studiet kun har 
kunnet registrere få af tilfældene på landets skadestuer. 

I næsten alle tilfælde er det patienter, klienter, elever 
eller kunder, der står bag volden og truslerne.

Selv mild vold og trusler om vold kan imidlertid have 
betydelige konsekvenser for ofrene. ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed har sammenlignet brugen 
af sygedagpenge mellem dem, der har været udsat for 
vold eller trusler om vold, og dem, der ikke har. Resul-
tatet, som er afbildet i figur 2, viser tydelige forskelle 
i de to gruppers brug af sygedagpenge. I den periode, 
hvor volden finder sted, og i tiden efter stiger brugen 
af sygedagpenge markant. I løbet af hvert kvartal efter 
voldsepisoden modtog omkring 3,8 procent af personer-

ne, som blev udsat for vold og trusler, på et tidspunkt 
sygedagpenge. Tallet for de ikke-udsatte ligger på 2,4 
procent. 

Allerede i perioden før volden er der en forskel blandt 
grupperne. Det skyldes formentlig, at personer, der en-
der med at blive udsat for vold, allerede i udgangspunk-
tet arbejder i mere risikofyldte funktioner. 

Over de to år, som opfølgningsperioden efter voldsepi-
soden varer, er der tale om en stigning på 36 procent 
i forhold til den generelle brug af sygedagpenge. Og 
dette er vel at mærke, efter at der er taget højde for 
baggrundsfaktorer og for forskellen i sygedagpenge før 
voldsepisoden.

Figur 2. Udviklingen i procentdelen, der modtager sygedagpenge før og efter interviewperioden, opdelt efter, om man har været 
udsat for vold og/eller trusler om vold på arbejdspladsen.

Der sker en markant stigning i 
procentdelen, der modtager sy-
gedagpenge, når man udsættes 
for vold eller trusler om vold 
på arbejdspladsen. Stigningen 
er større end den generelle stig-
ning i brugen af sygedagpenge 
over dataperioden.

KILDE: ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed på baggrund af 
data fra Danmarks Statistik samt 
data fra Arbejdsmiljø og Helbred 
2012, 2014 og 2016, som Det Natio-
nale Forskningscenter for Arbejds-
miljø har stillet til rådighed.0,0
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Hver tredje kvinde i sundhedssektoren er udsat  
for vold eller trusler
Kvinder i sundhedssektoren er langt mere ud-
sat for vold og trusler på jobbet end mænd. Det 
viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed.

Når kvinder i sundhedssektoren går på arbejde, bliver 
op imod hver tredje udsat for fysisk vold eller trusler 
om vold inden for et år. Og risikoen er væsentlig højere 
for kvinder end for mænd. Det viser et nyt studie fra 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. 

33,7 procent af kvindelige ansatte i sundhedssektoren 
har været udsat for vold eller trusler om vold på ar-
bejdspladsen i løbet af det seneste år. For mænd er tallet 
noget lavere – om end stadig højt. Her gælder det 24,6 
procent eller knap hver fjerde ansatte i sundhedssekto-
ren.

I visse andre sektorer tegner der sig et andet bille-
de. Når det gælder politi, fængselsfunktionærer og 
vagtværn, som forskerne bag studiet betegner ’andre 
højrisikojobs’, men også eksempelvis skolelærere og pæ-
dagoger, er mænd mere udsatte end kvinder. For disse 
jobtyper samlet set er forekomsten af vold og trusler 
oppe på omkring 28,6 procent. Selv om mænd her har 
højere risiko end kvinder, er forskellen dog mindre end 

i sundhedssektoren. Kønsforskellen blandt disse ’andre 
højrisikojobs’ viser sig i øvrigt ikke udslagsgivende i for-
hold til faktisk vold, men kun, når man ser på omfanget 
af trusler.

Også på tværs af de forskellige jobtyper er der forskel på 
risikoen for at blive udsat for vold eller trusler om vold. 
Det gælder både inden for sundhedssektoren og inden 
for gruppen af ’andre højrisikojobs’. I sundhedssektoren 
er 23 procent af lægerne, 28 procent af sygeplejersker-
ne og 42 procent af SOSU-assistenterne således ud-
sat. I ’andre højrisikojobs’ gælder det for 27 procent af 
skolelærerne, lidt over 60 procent af såvel politibetjente 
som fængselsfunktionærer og helt op til 82 procent af de 
billetkontrollører, der har deltaget i undersøgelsen.

Omfanget af vold og trusler om vold på arbejdspladsen 
er væsentlig lavere i jobtyper, der ikke falder inden for 
sundhedssektoren eller ’andre højrisikojobs’. Som det 
fremgår af figur 3 er niveauet i de andre sektorer – der i 
øvrigt rummer langt de fleste ansatte – under 5 procent 
for både kvinder og mænd. For størstedelen af arbejds-
styrken er hverdagen på jobbet således fredelig – i hvert 
fald, hvis man vurderer det ud fra risikoen for at blive 
udsat for vold eller trusler.

Figur 3. Udsathed for vold og/eller trusler om vold på arbejdspladsen i Danmark, opdelt efter sektor og køn.

Det er især inden for sundhedssektoren 
og gruppen af andre højrisikojobs, 
såsom fængselsfunktionærer, politi, 
og vagtværn, at vold og trusler om 
vold på arbejdspladsen opleves. I 
disse grupper er omkring hver fjerde 
udsat inden for ét år. Tallet er især 
højt for kvinder i sundhedssektoren. 
I netop sundhedssektoren er en større 
procentdel kvinder end mænd udsat for 
både fysisk vold og for trusler. 

KILDE: ROCKWOOL Fondens Forsk-
ningsenhed på baggrund af data fra Dan-
marks Statistik samt data fra Arbejdsmiljø 
og Helbred 2012, 2014 og 2016, som Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
har stillet til rådighed.
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Kvindeligt sundhedspersonale mærker tydeligst 
konsekvensen af vold og trusler
Kvindelige ansatte i sundhedssektoren, der 
har været udsat for vold eller trusler om vold, 
har langt højere brug af sygedagpenge end ik-
ke-voldsramte, viser undersøgelse fra ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenhed. 

Kvinder i sundhedssektoren er ikke alene mest udsat for 
vold og trusler om vold på arbejdspladsen. De er sam-
tidig blandt dem, der mærker mest til konsekvensen af 
volden og truslerne. Det er konklusionen i et nyt studie 
fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Der er således tættere sammenhæng mellem at være 
kvinde og udsat for vold eller trusler om vold i sund-
hedssektoren og brugen af sygedagpenge end for de 
fleste øvrige grupper, der indgår i studiet. Her opdeles 
sammenhængen mellem at være udsat for vold og trus-
ler om vold på jobbet og brugen af sygedagpenge efter 
køn og efter, hvilken sektor man arbejder inden for.

Således stiger brugen af sygedagpenge for kvinder i 
sundhedssektoren, der bliver udsat for vold eller trusler. 
Før voldsepisoden havde de i gennemsnit 2,5 uger med 
sygedagpenge inden for 2 år. Efter voldsepisoden stiger 
brugen af sygedagpenge med i gennemsnit 1,4 uger 
inden for de første 2 år. Denne stigning er markant, 
faktisk ca. 57 procent højere end for kvinder i sundheds-
sektoren, der ikke bliver udsat for vold eller trusler.  
Stigningen ses vel at mærke, efter at der er taget højde 

for baggrundsfaktorer og den generelle udvikling i syge-
dagpenge over dataperioden. 

Selv om forskellen – halvanden uge – måske ikke lyder 
af så meget for den enkelte person, betyder den høje 
rate af udsatte kvinder i sundhedssektoren, at det totale 
omfang af konsekvensen er betragtelig. Der er nemlig 
i omegnen af 200.000 kvinder ansat i denne sektor i 
Danmark, og en tredjedel af disse oplever altså i gen-
nemsnit halvanden uge mere på sygedagpenge. Staten 
udbetaler ca. 4.300 kr. per uge på sygedagpenge, og ser 
man således alene på statens udbetalte udgifter til syge-
dagpenge, øges disse altså med i omegnen af 417 milli-
oner kr. over 2 år. Dertil kan så lægges andre udgifter, 
såsom sygefravær betalt af arbejdsgiveren, udgifter til 
behandling og eventuelle andre konsekvenser af at være 
blevet udsat for vold eller trusler.

For de øvrige grupper, der indgår i studiet, er der tale 
om en svagere og statistisk mindre sikker sammen-
hæng mellem at være udsat for vold og/eller trusler på 
jobbet og brugen af sygedagpenge. Det gælder således 
for mænd i sundhedssektoren samt for både kvinder og 
mænd i de sektorer, som forskerne betegner som ’andre 
højrisikojobs’. For mænd ansat i ’andre sektorer’, hvor 
risikoen er lavest, og hvor flest personer er ansat, finder 
forskerne også en stor relativ stigning i brugen af syge-
dagpenge – men niveauet af udsathed for vold i lavrisi-
kogruppen er bare væsentlig lavere og dermed mindre 
omkostningsfuldt.

Sygedagpenge  
før volden

Stigning efter 
volden

Stigning i procent

For alle 2,4 uger 0,9 uger 36 procent

Kvinder i sundhedssektoren 2,5 uger 1,4 uger 57 procent

Mænd i sundhedssektoren 1,7 uger 0,9 uger Ikke statistisk sikker

Kvinder i ”andre højrisikojobs” 2,9 uger 0,7 uger 23 procent

Mænd i ”andre højrisikojobs” 1,7 uger 0,7 uger Ikke statistisk sikker 

Kvinder i andre jobs 2,7 uger -0,1 uger Ikke statistisk sikker 

Mænd i andre jobs 1,5 uger 1,1 uger 74 procent

Tabel 1. Sammenhængen mellem udsathed for vold og/eller trusler om vold på arbejdspladsen og stigningen i brugen af 
sygedagpenge, opdelt efter køn og sektor.

Sammenhængen mellem udsathed for vold og/eller 
trusler om vold på arbejdspladsen og stigningen 
i brugen af sygedagpenge er mere markant for 
kvinder ansat i sundhedssektoren end for andre. 
Resultaterne viser sammenhængen, når der tages 
højde for baggrundsfaktorer og for tidligere brug 
af sygedagpenge, samt den generelle stigning i 
brugen af sygedagpenge over dataperioden. 

KILDE: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på 
baggrund af data fra Arbejdsmiljø og Helbred 2012, 
2014 og 2016, som Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø har stillet til rådighed.
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Prevalence and Consequences of Violence on the Job  
Hit Females in Healthcare Provision Hard 

Study Paper Nr. 147. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds studie om vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler om vold på arbejdspladsen hører 
sjældent til blandt de mest alvorlige voldssager.  
Heldigvis. Der sker derfor også sjældent politian-
meldelse i sagerne, og det er sjældent, at ofrene 
kommer på skadestuen i forbindelse med episoden. 
Det gør det imidlertid svært at analysere konse-
kvenserne af vold og trusler om vold på arbejds-
pladsen ud fra gængse datakilder, da sagerne 
sjældent kan findes i eksempelvis kriminalregistret. 
Derfor har forskerne bag dette studie benyttet sig af 
data fra spørgeskemaundersøgelser, hvor man spør-
ger en tilfældigt udvalgt stikprøve om deres udsat-
hed for vold eller trusler om vold på arbejdspladsen 
i løbet af det seneste år.

Studiet er således gennemført på baggrund af data 
fra Arbejdsmiljø og Helbred 2012, 2014 og 2016, 
som Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø har stillet til rådighed. De dertilhørende stati-
stiske vægte er anvendt i analyserne. 

Det er ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, 
der har gennemført analyserne, og det er alene 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der er 
ansvarlig for analyserne, fortolkningen og fremstil-
lingen af resultaterne.

Der er en række fordele ved at benytte disse data 
til undersøgelsen. For det første er der tale om 
store spørgeskemaundersøgelser med i alt mere 
end 80.000 besvarelser. For det andet er spørgeske-
maundersøgelsen sendt til personer i arbejdsstyr-
ken og omhandler arbejdsmiljø generelt, hvormed 
man minimerer risikoen for, at bestemte personer 
ikke besvarer skemaet, fordi de ikke ser spørgsmål 
om vold på arbejdspladsen som relevante for dem. 
For det tredje indeholder spørgeskemaet specifikke 
spørgsmål om udsathed for vold og trusler om vold 
på arbejdspladsen, som netop er omdrejningspunktet 
for undersøgelsen. For det fjerde kan data kobles 
til registerdata hos Danmarks Statistik, hvilket har 
gjort det muligt at undersøge forskellige aspekter af 
livet for personer, der hhv. udsættes og ikke udsæt-
tes for vold eller trusler om vold på arbejdspladsen.


