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Ansatte i relationsfag er mere psykisk 

belastede 

Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det skaber en nedslidning 

af de ansatte, som føler, at de ikke kan leve op til de psykiske krav i deres arbejde, og som 

oftere rammes af stress. Det kunne tyde på, at de relationsfagene er dårligt organisatorisk 

og ledelsesmæssigt, da de ansatte blandt andet ikke føler, at alle bliver retfærdigt behandlet 

og har en bekymring for at blive forflyttet.   

 

Psykisk arbejdsmiljø i relationsfag 

Personer, der arbejder i relationsfag, omfatter blandt andet ansatte i sundhedssektoren, pædagoger, 

lærer og politibetjente. Det er altså personer, der i deres arbejde skaber relationer med andre 

mennesker. Derudover befinder relationsfagene sig typisk i den offentlige sektor. 

Tabel 1 viser tre forskellige indikatorer for psykisk arbejdsmiljø. Et plus illustrerer, at 

arbejdsbelastningen forekommer oftere for personer ansat i relationsfag end for andre grupper. Et 

minus illustrerer derimod, at arbejdsbelastningen forekommer sjældnere for personer ansat i 

relationsfag end for andre grupper.  

TABEL 1: INDIKATORER FOR PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

Min arbejdsevne i forhold til psykiske krav - 

Jeg er følelsesmæssigt berørt af mit 

arbejde 

+ 

Jeg tager stilling til andres problemer + 

Tabel 1: Egne beregninger på surveyundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (NFA; 2012)
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Ansatte i relationsfag oplever oftere, at deres arbejdsevne ikke lever op til psykiske krav på 

arbejdspladsen end personer, der ikke arbejder i relationsfag. De ansatte i relationsfag oplever 

derudover, at deres arbejde påvirker dem følelsesmæssigt, samt at de skal tage stilling til andre 

menneskers problemer oftere end personer, der ikke arbejder i relationsfag. Alle tre faktorer 

indikerer et hårdt psykisk arbejdsmiljø i relationsfag. 

 

Ansatte i relationsfag er mere stressede  

Ansatte i relationsfag er oftere stressede end personer, der ikke arbejder i relationsfag. Det bliver 

tydeligt, når vi kigger på forskellige indikatorer på stress. Stress giver sig typisk udslag i, at man føler 

sig slidt, træt eller har søvnproblemer
1
. Ansatte i relationsfag oplever oftere end personer, der ikke 

arbejder i relationsfag, at deres arbejde tager energi fra privatlivet, at de føler sig udslidte, at de efter 

en typisk arbejdsdag er trætte, at de føler sig trætte i løbet af en dag samt, at de sjældent er 

udhvilede, når de vågner om morgenen.  

Det ses endvidere, at ansatte i relationsfag ofte har en usammenhængende søvn, da de oftere 

vågner op om natten og dernæst har svært ved at falde i søvn igen. Ansatte i relationsfag vurderer 

ligeledes deres helbred dårligere end ansatte i andre fag. Et dårligt selvvurderet helbred kan være et 

tegn på, at man føler sig nedslidt, hvilket både kan skyldes fysiske og psykiske forhold. Det tyder 

altså på, at ansatte i relationsfag er mere stressede og udsat for dårligere psykiske forhold end 

ansatte i andre fag. 

TABEL 2: TEGN PÅ STRESS 

Mit arbejde tager energi fra privatlivet + 

Jeg føler mig udslidt + 

Jeg føler mig træt efter en typisk 

arbejdsdag 

+ 

Jeg føler mig træt i løbet af dagen + 

Jeg er ikke udhvilet når jeg vågner + 

Jeg vågner i løbet af natten og har 

dernæst svært ved at falde i søvn igen 

+ 

                                                                    
1
 https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/livsstil/stress/ 
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Jeg føler mig veloplagt og fuld af energi - 

Jeg er fuld af energi - 

Mit helbred - 

Tabel 2: Egne beregninger på surveyundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (NFA; 2012) 

Vi ser da også, at personer i relationsfag oftere føler sig stressede. Men som det fremgår af 

nedenstående tabel, er det ikke er et hårdere tidspres, der nødvendigvis forsager stressniveauet i 

relationsfagene. Det tyder heller ikke på, at personer ansat i relationsfag arbejder i et højere 

arbejdstempo og oplever uventede opgaver, der sætter dem under pres, hyppigere end personer, 

der ikke arbejder i relationsfag.  

TABEL 3: STRESSNIVEAU 

Jeg føler mig stresset + 

Jeg har tidsfrister, der er svære at holde - 

Nødvendigt med et højt arbejdstempo i 

mit arbejde 

- 

Jeg får uventede opgaver, der sætter mig 

under pres 

- 

Tabel 3: Egne beregninger på surveyundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (NFA; 2012) 

 

Organisatoriske forhold har en betydning for arbejdsmiljø  

Der skal altså ledes andre steder for at finde årsagen til, at ansatte i relationsfag er mere stressede 

og føler, at deres arbejde er hårdt psykisk. En årsag kunne eksempelvis være, at ansatte i 

relationsfag oftere oplever modsatrettede krav i deres arbejde, som nedenstående tabel viser.  

Tabellen illustrerer de organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på arbejdspladsen for ansatte i 

relationsfag. Et plus betyder, at arbejdsbelastningen forekommer oftere end for personer, der ikke 

arbejder i relationsfag. Et minus betyder, at arbejdsbelastningen forekommer sjældnere end for 

personer, der ikke arbejder i relationsfag.   
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Tabel 4 viser også, at ansatte i relationsfag, sammenlignet med ansatte i andre fag, har mindre 

indflydelse på deres arbejdsopgaver i forhold til, hvordan og hvordan de skal udføres. Dette 

mindsker fleksibiliteten og selvstædigheden hos de ansatte i relationsfag. Ifølge Arbejdstilsynet
2
 kan 

dette ses som et belastende forhold.  

 

TABEL 4: ORGANISATORISKE OG LEDELSMÆSSIGE FORHOLD PÅ 

ARBEJDSPLADSEN 

Jeg får modsatrettede krav på arbejdet + 

Jeg oplever skænderier på arbejdspladsen + 

Jeg har indflydelse på, hvordan 

arbejdsopgaver skal løses 

- 

Jeg har indflydelse på, hvornår 

arbejdsopgaver skal løses 

- 

Jeg samarbejder med mine kollegaer, når 

der opstår problemer, der kræver 

løsninger 

+ 

Min nærmeste leders engagerer sig i min 

faglige udvikling 

+ 

Jeg og mine kollegaer er involveret i 

beslutninger 

+ 

Der er en retfærdig behandling af alle 

medarbejdere på min arbejdsplads 

- 

Jeg er bekymret for at blive arbejdsløs - 

Jeg er bekymret for at blive forflyttet mod + 

                                                                    
2
 Arbejdstilsynet: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø (https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-

arbejdsmiljo/handbog-om-psykisk-arbejdsmiljo.aspx ) 

https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/handbog-om-psykisk-arbejdsmiljo.aspx
https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/handbog-om-psykisk-arbejdsmiljo.aspx
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min vilje 

Tabel 4: Egne beregninger på surveyundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (NFA; 2012) 

De modsatrettede krav samt den manglende indflydelse på egne arbejdsopgaver for ansatte i 

relationsfag kan give indtryk af, at årsagen til det dårlige psykiske arbejdsmiljø kan være af 

organisatorisk karakter.  

Det ses, at kollegaer samarbejder i relationsfagene, når der opstår problemer, som skal løses. Dette 

indikerer, at de ansatte rent faktisk samarbejder om at løse de problemer, der er, hvorfor de dårlige 

forhold måske kommer fra ledelsesniveau.   

Som det fremgår af tabellen oplever ansatte i relationsfag oftere skænderier på arbejdspladsen. 

Skænderier kan være et udtryk for en utilfredshed blandt de ansatte eller ledelsen. Disse 

frustrationer og skænderier kan blandt andet komme af en dårlig organisering og ledelse af 

arbejdet.  

 

Bekymring for at blive forflyttet 

Ses der på den nærmeste ledelse fremgår det, at ansatte i relationsfag i højere grad oplever, at deres 

nærmeste leder engagerer sig i de ansattes faglige udvikling. Derudover viser tallene, at ansatte i 

relationsfag bliver involveret i beslutninger oftere end i andre fag.  

Dette virker umiddelbart selvmodsigende i forhold til, at de ansatte ikke føler, at de har indflydelse 

på, hvornår og hvordan de løser deres arbejdsopgaver. Forklaringen kan måske være, at de ansatte 

tages med på råd i forhold til de arbejdsopgaver, hvor det er muligt, mens en stor del af 

arbejdsopgaverne i relationsfag er bestemt længere oppe i ledelsen.  

Ansatte i relationsfag oplever i mindre grad end ansatte i andre fag, at alle medarbejdere bliver 

retfærdigt behandlet. Det er klart, at en sådan oplevelse vil medvirke til en dårlig stemning på 

arbejdspladsen, hvilket påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt.  

Det ses endvidere i tabel 4, at ansatte i relationsfag i mindre grad er bekymret for at blive 

arbejdsløse. De er derimod mere bekymrede for at blive forflyttet mod deres vilje. Bekymringen for 

at blive forflyttet kan ligeledes bidrage til et dårligt psykisk arbejdsmiljø.  

Ovenstående resultater tyder altså på, at ansatte i relationsfag generelt arbejder i et dårligere 

arbejdsmiljø sammenlignet med ansatte i andre fag. Det dårlige arbejdsmiljø stammer dels fra det 

psykiske pres, der kan opstå, når man arbejder med mennesker. Men det dårlige arbejdsmiljø synes 

også at opstå som en konsekvens af, at fagene er organisatorisk og ledelsesmæssigt dårligt 

indrettet, idet de ansatte ikke føler, at de har indflydelse på deres arbejdsopgaver samt er bekymret 

for at blive forflyttet.  



6 

   

Cevea     |     Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v.     I     1620 København V     |     Tlf. 33126800     |     cevea@cevea.dk 

 

SÅDAN HAR VI BEREGNET TALLENE 

Regressionerne er kørt på baggrund af data kommer fra Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø i deres spørgeskemaundersøgelse ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark” fra 2012. 

 Relationsfag er en dummyvariabel, der er lavet på baggrund af DISCO koder. Dermed 

sammenlignes relationsfag med alle andre fag, der indgår i datasættet. 

 Relationsfag omfatter: læger, sygeplejersker, jordmødre, undervisning og pædagogisk 

arbejde på grundskole- og før grundskoleniveau, specialundervisning af både børn og 

voksne, specialpædagogiskarbejde, assisterende arbejde inden for sundhedssektoren, 

børneomsorgsarbejde, omsorgsarbejde i sundhedssektoren, politiarbejde samt 

fængselsbetjente. 

 


