
R egeringen bruger millioner af kro-
ner på at sikre et godt psykisk ar-
bejdsmiljø med trivselsrapporter,

arbejdspladsvurderinger, handleplaner,
stressmålinger og tilsyn.

Men samtidig sejler arbejdsmiljøet på
statslige arbejdspladser som DSB, Skat,
Kriminalforsorgen, Arbejdsskadestyrel-
sen og universiteterne, hvor sygefraværet
er højt, hvor medarbejdere ryger ud og
ind ad svingdøren, og hvor der mange
steder er store problemer med stress,
mobning og manglende motivation. 

Selv Arbejdstilsynet har ondt i arbejds-
miljøet.

Forklaringen er en alvorlig statslig sy-
stemfejl, mener en af landets førende eks-
perter i arbejdsmiljø, professor Ta-
ge Søndergaard Kristensen, der
nu opfordrer regeringen til
at nytænke hele indsatsen
for et bedre psykisk ar-
bejdsmiljø på de offentlige
arbejdspladser.

»Vi har bildt os selv ind,
at vi får det bedste arbejds-
miljø, hvis vi har en central
myndighed, der hedder Ar-
bejdstilsynet, der kan rykke ud
hvert tredje år og slå en arbejdsgiver oven
i hovedet, hvis der er problemer med ar-
bejdsmiljøet. Men der er ikke noget, der
tyder på, at disse tilsyn har nogen dybere
betydning for arbejdsmiljøet. Det samme
kan man sige om de obligatoriske APV’er –
arbejdspladsvurderinger – der har udvik-
let sig til en rituel øvelse på de fleste ar-
bejdspladser. Her handler det mere om at
få udfyldt APV’erne og skrive handlepla-
ner end at forbedre arbejdsmiljøet«.

Imponerende pengespild
»Og skal man virkelig vise handlekraft i
forhold til arbejdsmiljøet, hyrer man en
flok dyre selvbevidste konsulenter, der
kan udarbejde trivselsmålinger af tvivl-
som kvalitet, uden at der for alvor bliver
lavet noget om. Et imponerende penge-
spild«, siger Søndergaard og tilføjer: 

»Selv arbejdsmiljøets minister, beskæf-
tigelsesminister Mette Frederiksen, har
store problemer med arbejdsmiljøet i sit
eget ministerium. Her er både mobning
og det psykisk betingede sygefravær ste-
get de seneste år, viser ministeriets egne
målinger. De viser også, at de ansattes til-
lid til ledelsen er meget lille. Jamen, det er
altså arbejdsmiljøets ministerium«.

»Alle ministre og regeringen som så-
dan burde se sig selv som arbejdsgivere
for en hel masse offentligt ansatte og der-
med som ansvarlige for deres arbejdsmil-
jø – men det er ikke tilfældet. De ser pri-
mært arbejdsmiljø som noget, der skal re-
guleres gennem et udefrakommende Ar-
bejdstilsyn. Man tror åbenbart, at det mo-
tiverer arbejdsgivere og medarbejdere at
få et besøg af Arbejdstilsynet hver tredje
eller femte år, det holder jo ikke«.

Ifølge professoren er hele tankegangen
forkert. På de »gode arbejdspladser« laver
man ikke et godt arbejdsmiljø, fordi man
synes, det er synd for de ansatte, eller for-
di man er bange for, at de skal blive syge.

»Nej, det er da, fordi man har en vold-
somt stor interesse i at have motiverede,
tilfredse og kreative medarbejdere. Man
arbejder med den stærke trekant, som be-
står af tre hovedhjørnestene: høj kvalitet
og produktivitet; tilfredse og loyale kun-
der samt høj social kapital og højt enga-
gement på arbejdspladsen. Disse tre ting
– kerneopgaven, kunden og medarbejder-
ne – skal spille sammen. Så har man et
godt arbejdsmiljø. Men af en eller anden
grund er dette ikke gået op for de offentli-
ge arbejdsgivere«.

Skat er blevet ødelagt
»Tag bare Skat. Det er jo en katastrofe, som
den virksomhed er blevet ødelagt. Kun 18
procent af medarbejderne stoler på ledel-
sen. Danskerne er ved at miste tilliden til
skattevæsenet, og det er medarbejderen
også«, siger Tage Søndergaard Kristensen,
der ikke tøver med at konkludere, at pri-
vate virksomheder er langt bedre end of-
fentlige til at skabe et godt og sundt ar-
bejdsmiljø.

Årsagen er blandt andet den enkle, at
direktører og ledere i private virksomhe-
der i langt højere grad end i offentlige ser
det som en ledelsesopgave at sikre et godt
psykisk arbejdsmiljø med motiverede
medarbejdere og et lavt sygefravær.

»Tilsyn og kontrol er godt, når det gæl-
der det fysiske og kemiske arbejdsmiljø.
Man kan reducere eller afskaffe farlige ke-
miske stoffer, og så kan man krydse det af
på listen. Men et godt psykisk arbejdsmil-

jø er noget, der starter forfra hver mor-
gen, når ledelsen og medarbejderne mø-
der for skabe et godt resultat«, siger han.

»Man øger bedst produktiviteten ved at
gøre tingene rigtigt første gang. Det er
dyrt og besværligt, at skulle lave en opera-
tion om på et hospital. Det handler ikke
om at løbe stærkere, hvis effektiviteten
skal forbedres. Det handler om at være
god til at koordinere og dermed udføre
arbejdet godt første gang. Det nedsætter
produktiviteten, når lægen skal vente på
operationssygeplejersken, og de så skal
vente på, at portøren kommer med pati-
enten. Og nu må Arbejdsskadestyrelsen
genoptage en kæmpe bunke af sager, for-
di de er fulde af fejl. Endnu et eksempel
på, at lav kvalitet fører til lav produktivi-
tet«, siger professoren og fortsætter:

»Der er alt for stor accept af dårlig ledel-
se i det offentlige. Ledere bliver flyttet hen
et andet sted, hvis de ikke fungerer, og så
får de lov at være dårlige ledere en gang
til. Måske skulle man først og fremmest
måle ledere på deres evne til at skabe mo-
tiverede medarbejdere i et godt arbejds-
miljø. Og lykkes det ikke i Skat eller i DSB
eller andre steder, må man finde et andet
arbejde til lederen og rekruttere en god
leder til de ansatte. Et godt eksempel på
en god offentlig arbejdsplads med god le-
delse er ATP. Her har man gjort virkelig
meget ud af udvælgelse og træning af le-
dere, og resultatet er, at ATP har høj pro-
duktivitet, høj kvalitet og høj social kapi-
tal«. 

Mere af det, der ikke virker
Tage Søndergaard Kristensen kalder det
tankevækkende, at det er de enkelte of-
fentlige arbejdspladser, der selv bestem-

mer, hvilke metoder, firmaer og konsu-
lenter de vil bruge, når arbejdsmiljø og
trivsel skal måles.

»Vi ved, at kvaliteten på mange af de her
målinger er meget ringe. Hvis jeg var Met-
te Frederiksen, ville jeg sige, at hele den
statslige sektor skal anvende den bedste
måling, vi kender. I Lego og Irma har man
ikke flere forskellige systemer, man har
kun det, der virker, ellers kan man ikke
overskue sin koncern. Og der er mange
kvaksalvere i arbejdsmiljøindustrien, der
har fået gode arbejdsvilkår i vores land«.

»Vi har mange indikatorer på, at ar-
bejdsmiljøet generelt er blevet dårligere i
Danmark, og vi ved også, at det især er ar-
bejdsmiljøet i det offentlige, der hænger,
og det på trods af at der bliver brugt flere
og flere penge og ressourcer på dette om-
råde – og hver gang man måler arbejds-
miljøet i det offentlige, kan man se, at der
ikke er sket nogen fremskridt, og så siger
man, det må vi have nogle flere penge til
at undersøge. Det overordnede princip i
den offentlige sektor synes at være mere
af det, der ikke virker!«.

»Altså i den periode, hvor man har haft
en intensiveret kampagne for forebyggel-
se af vold på arbejdspladserne, er volden
steget fra 2,7 til 6,1 procent. Alligevel laver
man kampagner og pjecer og brochurer,
der ingen effekt har overhovedet. Det er
et bevis på, at man ikke tager det alvorligt.
Man taler, som om vi er på rette vej, men
det forholder sig lige modsat«. 

Politiken har forelagt beskæftigelses-
minister Mette Frederiksen (S) arbejds-
miljøprofessorens kritik, men hun har
indledt sin sommerferie.
thomas.flensburg@pol.dk
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S kat »tilstår« straks, at de har et
problem med arbejdsmiljøet,
da de bliver konfronteret

med professor Tage Søndergaard
Kristensens kritik.

»Der er alt for få ansatte, der har
tillid til den øverste ledelse. Det er
et problem, som vi skal have gjort
noget ved. Og det er vi gået i gang
med«, siger direktør Winnie Jensen,
Skat HR & Stab.

»Vi tager det helt alvorligt og la-
ver ikke bare nogle rapporter, fordi
loven kræver det, og lægger dem så
ellers ned i skuffen. Vi skal have æn-
dret opfattelse hos medarbejderne
af, hvordan det er at være i vores or-
ganisation. Helt konkret arbejder vi

og medarbej-
derrepræ-
sentanterne
blandt andet
med, om der
en sammen-
hæng mel-
lem arbejds-
opgaver og
stress«, siger

Winnie Jensen og giver et eksem-
pel: »Vi har fundet syv kontorer,
hvor målingerne viser et højt stress-
niveau, og så har vi taget tre andre
kontorer, som løser lignende opga-
ver, men hvor der ikke er stress. Og
så dykker vi ned og finder årsager-
ne og ser, hvad vi kan gøre ved det«.

Skat står over for at skulle flytte
rundt på hundredvis af medarbej-
dere i de kommende år.

»Vi ved udmærket godt, at det på-
virker vores medarbejdere, at der
skal rykkes rundt på geografien.
Men vi gør os meget umage for at
forklare, at det er en flytterunde og
ikke en fyringsrunde«, siger Winnie
Jensen, der understreger, at flytte-
planerne skal føres ud i livet i tæt
samarbejde med medarbejdernes
organisationer.

Fagforbundet Djøf, der organise-
rer offentlige ledere, genkender ik-
ke billedet af »accept af dårlig ledel-
se i det offentlige«, som er en væ-
sentlig pointe i kritikken.

»Der tegnes et billede af, at de of-
fentlige chefer er ligeglade med ar-
bejdsmiljøet, men det er ikke tilfæl-
det. Vi er fuldstændig opmærksom-
me på, at medarbejdere, der trives
og har det godt, er mere produkti-
ve. Vi offentlige chefer vil gerne må-
les på, at vores evner til at skabe triv-
sel og godt arbejdsmiljø – netop for-
di det fremmer produktiviteten«, si-
ger formand for 6.500 offentlige
chefer i Djøf Henning Thiesen, der
er direktør i Beredskabsstyrelsen.

Sygefraværet blandt offentligt
ansatte er højere end for privatan-
satte, hvilket er en indikation på
dårligt arbejdsmiljø.

»Dårlig ledelse kan være årsagen
til et dårligt arbejdsmiljø og højere
sygefravær, men arbejdsmiljøet er
ikke den eneste årsag til et højt sy-
gefravær. Det kan for eksempel væ-
re en belastning at arbejde på et ho-
spital, hvilket kan koste nogle syge-
dage«, siger Henning Thiesen, der
gør opmærksom på, at der er man-
ge forandringer i det offentlige i
disse år.

»Fusioner og effektiviseringer
stiller krav til ledelse og kan være en
stor udfordring for arbejdsmiljø-
et«, siger han.
thomas.flensburg@pol.dk
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Ondt i arbejdsmiljøet

Skiftende regeringer har haft 
ambitioner om at forbedre 
arbejds-miljøet, men trods 
kampagner, projekter, kontrol, 
tilsynsbesøg og trivselsundersø-
gelser, så er det småt med 
udvikling. Der er fortsat et højere 
sygefravær i det offentlige end i 
det private, som indikerer, at 
arbejdsmiljøet er problematisk. 

I 2005 lagde regeringen en plan for et 
bedre arbejdsmiljø i de kommende fem år. 
2010-planen fra havde bl.a. følgende mål:

Så mange sygedage per år har 
forskellige grupper medarbejdere:

Andel, der har været udsat for 

fysisk vold i det seneste år
En rapport fra Arbejdstilsynet 

gjorde status over indsatsen for 
et bedre arbejdsmiljø fra 2006 til 
2010. Rapporten viste, at arbejds- 
miljøet på tre afgørende punkter 
– ulykker, nedslidning og psykisk 
pres – ikke er forbedret som 
planlagt.

Reduktionsmål

Ulykker

Psykisk arbejdsmiljø

Muskel- og skeletbesvær 1997 2005 2012

2,7 % 3,9 %
6,1 %

20 %

10 %

10 %

Staten

Kommunerne

Regionerne

Privatansatte

Kilder: N
FA, D

anm
arks Statistik og 

Tage Søndergaard Kristensen  

7,1

12,0

11,6

6,4

Princippet i det offentlige synes
at være: Mere af det, der ikke virker 

Tegning: Roald Als

Offentligt ansatte må finde
sig i elendigt arbejdsmiljø,
fordi regering, politikere
og offentlige ledere 
overlader det til smarte
konsulenter og ubrugelige
trivselsmålinger. Førende
ekspert i arbejdsmiljø 
retter en sønderlemmende
kritik mod arbejdsmiljøet i
den offentlige sektor – og
indsatsen for at bedre det. 


