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PRESSEMEDDELELSE - 20. december 2016: 

 

Ny undersøgelse: Mange socialpædagoger 

udsættes for vold på arbejdet 
 
Fire ud af ti socialpædagoger i Nordjylland har i løbet af det seneste år været 

udsat for fysisk vold på deres arbejde. Det viser en ny undersøgelse blandt de 

nordjyske medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund.  

 

”Det er fuldstændigt uacceptabelt, at så mange socialpædagoger bliver udsat for vold på 

arbejdspladsen,” siger formand for Socialpædagogerne Nordjylland, Peter Kristensen. 

Ifølge undersøgelsen ”Vold og trusler på arbejdspladsen” fra Socialpædagogerne 

Nordjylland er 39 procent af de nordjyske socialpædagoger blevet udsat for fysisk vold 

fra borgere på arbejdspladsen i løbet af de seneste 12 måneder.  

De mest udbredte former for fysisk vold er slag, skub, krads, niv og spark, men der er 

også tilfælde af fx overfald og kvælningsforsøg.  

 

Vold må ikke blive dagligdag 

Den fysiske vold på socialpædagogiske arbejdspladser er sjældent enkeltstående tilfælde.  

Blandt de socialpædagoger, som har oplevet vold fra borgere, har langt de fleste været 

udsat for vold flere gange. 16 procent svarer, at de har oplevet vold på arbejdet mere 

end 20 gange i løbet af de seneste 12 måneder.  

”Det tyder på, at fysisk vold for nogle socialpædagoger nærmest er en del af dagligdagen 

på deres arbejde, og det må det aldrig nogensinde være,” siger Peter Kristensen. 

Udover den fysiske vold er psykisk vold og trusler fra borgere også ret udbredt. 36 

procent af de nordjyske socialpædagoger svarer i undersøgelsen, at de har været udsat 

for trusler og psykisk vold på arbejdspladsen i løbet af de seneste 12 måneder. 

 

Faglighed forebygger vold 

De fleste socialpædagogiske arbejdspladser hører under de nordjyske kommuner eller 

Region Nordjylland, og Peter Kristensen slår fast, at det er arbejdsgivernes ansvar, at 

medarbejderne ikke udsættes for vold på arbejdet.  

”Det er noget, som de må tage meget alvorligt. Socialpædagogerne Nordjylland vil gerne 

samarbejde og hjælpe kommunerne, regionen og andre arbejdsgivere med at nedbringe 

antallet af voldstilfælde. Jeg regner bestemt ikke med, at der er arbejdsgivere, som 

synes, at det er i orden, at deres medarbejdere bliver udsat for vold på arbejdet,” siger 

han.  

Ifølge Peter Kristensen er det muligt at gøre noget ved voldelige borgere på 

socialpædagogiske arbejdspladser. Men løsningen er hverken øgede magtbeføjelser eller 

mere tvang.  

”Vi ved at den rette faglighed hos medarbejderne både kan forebygge konflikter og 

nedtrappe konflikter, der er på vej til at eskalere. Det handler om at give borgerne nogle 
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andre handlemuligheder end at ty til vold. Derfor er det vigtigt, at man arbejder 

målrettet med at styrke fagligheden på hver enkelt arbejdsplads,” siger han. 

  

Vold skal registreres 

Peter Kristensen finder det desuden bekymrende, at de fleste tilfælde af vold ikke bliver 

anmeldt til Arbejdstilsynet.  

Undersøgelsen viser, at det kun er 35 procent af alle episoder med fysisk vold mod 

nordjyske socialpædagoger, der bliver anmeldt til Arbejdstilsynet. Og når det drejer sig 

om psykisk vold og trusler, er det blot 20 procent, der bliver anmeldt. 

Ifølge Socialpædagogerne Nordjylland er det vigtigt, at alle voldsepisoder bliver 

registreret fx ved, at de bliver anmeldt til Arbejdstilsynet. Både for at synliggøre 

omfanget af volden på arbejdspladserne, og for at sikre medarbejderen, hvis volden med 

tiden udvikler sig til en arbejdsskade.  

”Skader efter fysisk og psykisk vold kan sagtens komme med forsinkelse, og det kan ofte 

være en lille ting, som efterfølgende udløser en reaktion. Derfor er det af hensyn til 

medarbejdernes retssikkerhed vigtigt, at alle voldstilfælde bliver anmeldt til 

Arbejdstilsynet eller på anden måde registreret, så dokumentationen er i orden,” siger 

Peter Kristensen.  

 

 

Kontakt: 

Peter Kristensen, formand for Socialpædagogerne Nordjylland - mobil: 4055 0985.  

 

 

  


