
 

 

 ANALYSE 

  

Pjækkeri på danske 
arbejdspladser 

Alle danskere har ret til fravær fra arbejdet, hvis man er syg. Desværre viser nye tal fra 
Dansk Erhverv, at hver ottende dansker på arbejdsmarkedet har taget en sygedag inden 
for de seneste 12 måneder, selvom de ikke var syge. Samtidig angiver 28 pct. af dan-
skerne, at de kender nogle i deres omgangskreds, som har taget en sygedag uden at 
være syg. 
 
Pjækkedage kan have store konsekvenser for den enkelte virksomhed og for medarbej-
deren selv. Virksomhederne må leve med, at medarbejderens opgaver enten ikke bliver 
løst, eller at øvrige kollegaer skal løbe hurtigere for at nå de opgaver, som den pjækkende 
medarbejder har efterladt. Det kan bidrage til en dårlig stemning på arbejdspladsen. 
Pjæk er dog heller ikke hensigtsmæssigt for den, der pjækker. Der er ofte en årsag til 
pjæk, hvilket kan være uoverskueligt arbejdspres eller at der er noget på arbejdspladsen, 
man påvirkes negativt af. I disse tilfælde er det bedre for både medarbejderen og virk-
somheden, at medarbejderen går i dialog med ledelsen, som dermed har en mulighed for 
at hjælpe med forandring til det bedre. 
 
Andelen af danskerne på arbejdsmarkedet, som pjækker, er faldet en smule siden 2016, 
hvor tallet var 14 pct. Faldet er dog ikke statistisk signifikant, hvorfor andelen overordnet 
må siges at være nogenlunde uændret. Der er altså stadig en betydelig del af danskerne, 
som tager en pjækkedag fra arbejde i ny og næ. 
   

Figur 1: 
Andelen af danskerne, som enten selv har taget en sygedag, selvom de 
ikke var syge, eller som kender nogen, der har gjort det 

 

Kilde: Dansk Erhverv, december 2019.  

Anm: n = 483/1.005.  

 
Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent. 
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Undersøgelsen viser også, at det særligt er de unge, som tager en sygedag en gang i 
mellem, selvom de ikke er syge. Der er således 25 pct. i aldersgruppen mellem 18-29 år, 
som har taget minimum en pjækkedag i løbet af det sidste år. Derimod er det kun 2 pct. 
eller én ud af 50 af de ældste danskere i alderen +60 år, som har taget en sygedag, 
selvom de ikke var syge. 
   

Figur 2: 
Andelen af danskerne på arbejdsmarkedet, som har taget en sygedag in-
den for de seneste 12 måneder, selvom de ikke var syge fordelt på alder. 

 

Kilde: Dansk Erhverv, december 2019.  

Anm: n = 483. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 14. januar 2020.  
 
Om metoden bag undersøgelsen 
Norstat har på vegne af Dansk Erhverv foretaget en repræsentativ befolkningsundersø-
gelse af danskernes kendskab til og adfærd i forhold til at tage en sygedag, selvom 
man er rask. Norstat har spurgt 1.000 danskere, som afspejler den danske befolkning 
på variablene køn, alder og region. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en undersø-
gelse med 1.000 respondenter er +- 3,1 pct. point. Usikkerheden er naturligvis større i 
de tabeller eller figurer, som bygger på mindre end 1.000 respondenter. 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser vedr. medarbejdertrivsel og personalepolitik generelt kan også ske til 
chefkonsulent Tina Buch Olsson på tbo@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6762. 
 


