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Vold, trusler og dårlig arbejdsplanlægning stresser mest 

 

26,5% af socialpædagoger er utilfredse eller meget utilfredse med det psykiske arbejdsmiljø. Det viser den 

nye delrapport fra vores medlemsundersøgelse. Kun 40% er tilfredse eller meget tilfredse. 

Utilfredsheden er især forbundet med stressfaktorer som arbejdspres, vold og trusler samt arbejdets 

tilrettelæggelse. 

Det viser den nye rapport fra Kreds Storkøbenhavns medlemsundersøgelse, 

Mange oplever, at måden, deres arbejde er tilrettelagt på, udgør en stressfaktor. De er blandt dem, der 

oplever det ringeste psykiske arbejdsmiljø .  

Kun vold og trusler fører en lige så lav arbejdsmiljø-karakter med sig, som når arbejdet er tilrettelagt 

uhensigtsmæssigt. 

 

Plads til forbedringer 

I undersøgelsen har deltagerne svaret på, hvilke stressbelastninger de er udsat for i deres arbejde. Samtidig 

har de givet deres psykiske arbejdsmiljø en vurdering på en skala fra 1 til 10, med 10 som det bedste.  

De, der bliver stressede af arbejdets tilrettelæggelse, giver deres psykiske arbejdsmiljø 3,8 i karakter. 

Samme gennemsnitskarakter giver den gruppe, der har vold og trusler som stressfaktor. 

- Det er slående, at arbejdet for næsten en ud af fire af vores medlemmer er tilrettelagt på en måde, der 

giver dem stress og et dårligt psykisk arbejdsmiljø, siger Lars Petersen, formand for Socialpædagogerne 

Storkøbenhavn.  - Det viser, at der er god plads til forbedringer af den måde, mange arbejdspladser 

organiserer arbejdet på. Det er noget, vi vil arbejde med løsninger på i dialog med kommunerne i vores 

kreds. 

At stressbelastninger er tæt forbundet med kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø er allerede velkendt i 

arbejdsmiljøforskning. Her er det dokumenteret, at stress og psykisk arbejdsmiljø udgør en nedadgående 

spiral: Først får man stress, og så bliver arbejdsmiljøret dårligere, hvorefter man får mere stress osv. 

Den nye rapport viser, at der er forskel på, hvordan bestemte typer af stressfaktorer er relateret til et ringe 

psykisk arbejdsmiljø for socialpædagoger. Eksempelvis giver dem, der bliver stresset af arbejdspresset, 

samtidig deres psykiske arbejdsmiljø en karakter på 4,5. Altså bedre end for de grupper, der bliver 

stressede af henholdsvis vold/trusler og arbejdstilrettelæggelsen. 

 

Konkrete stressfaktorer 

Den ene faktor, som flest af deltagerne i undersøgelsen bliver stressede af, er arbejdspresset. Næstflest er 

stressede af arbejdets tilrettelæggelse. Herefter kommer arbejdstempoet, og på en fjerdeplads vold og 

trusler.  For 12% af deltagerne er vold og trusler en stressfaktor.     

-  Det er alt for mange. Det er ikke acceptabelt, at man udsættes for vold eller trusler, når man går på 

arbejde, og det er et problem, der aldrig må individualiseres, siger Lars Petersen. -  Socialpædagogerne har 

en række redskaber for arbejdspladserne til forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder, men der 

er behov for en forstærket indsats fra vores side for at få arbejdspladserne til at skabe rammer og 

forudsætninger, der forebygger, at socialpædagoger udsættes for vold og trusler.  



 

Undersøgelsen ’Nyt syn på Arbejdsmiljø,’ som Kreds Storkøbenhavn laver sammen med Einar B. Baldursson, 

der er lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet, er tænkt som et arbejdsredskab for kredsen. 

Svarene skal bruges i arbejdet med at sætte målrettet ind med indsatser, der skal forbedre 

arbejdsforholdene og forebygge stress blandt medlemmerne. 

- Resultaterne af vores undersøgelse viser overordnet, at alt for mange af vores medlemmer oplever 

belastninger i arbejdet, der skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø og sætter dem i risiko for alvorlig stress. 

Det er noget, vi vil sætte højt på vores dagsorden i det kommende år, og medlemmernes besvarelser 

hjælper os med at se, hvordan problemstillingerne konkret ser ud, så vi bedre kan gå ind i dem, siger Lars 

Petersen.    

 

 

 


