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Abstract 

This thesis deals with work-related stress and takes its starting point in six interviews conducted in three 

different HR-departments in the regions of the Danish public sector. The objective is to examine the ways in 

which the public sector tries to prevent stress among its academic employees organized under the union 

DJØF (Danish Lawyers and Economists Federation). The Danish public sector has been chosen because is 

one of the largest employers in Denmark.  

Four factors that make a decisive impact on the reduction of stress are identified. 

 The management-structure of the organization has an implicit tendency to prioritize certain 

functions of the organization, such as control and productivity, above others. It is necessary to 

promote a structure that to a higher extent focuses on stress reduction. 

 Certain management-tools have been incorporated with the purpose to counteract stress among 

employees. These tools are: working environment legislation, employee development interviews, 

stress courses, workplace evaluation and employee satisfaction surveys. 

 An organizational culture that does not consider work-related stress taboo but regards it as a 

condition that should be counteracted.  

 To assign accountability for stress reduction and create a trustful relationship between 

management and employee. This must include the ability to talk openly about stress.   

These management-tools can be beneficial if properly used. When they are effective, it leads to an 

organization that uses surveys to articulate and detect stressors and the organization will be able to 

accommodate the natural limitations of its employees. This can lead to a better the organization of work 

and to an acceptance of stress as something that can be articulated at the workplace.  

To conclude, the way in which the public sector combats stress is by making stress an ongoing priority in 

daily life, and ensuring communication about employee welfare and personal limitations in relation to work. 
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Indledning 

Plakaten på forsiden af dette speciale er fra konsulentfirmaet Projekt Arbejdsglæde, som holder 

arbejdsglædekurser for virksomheder. Det er, som det fremgår af navnet, et initiativ, som har til formål at 

forøge glæden på arbejdspladsen. Firmaet gør blandt andet det ved at tilbyde workshops, hvor der 

undervises i at give high five og opadvendte tommelfingre. På firmaets hjemmeside tilbydes et 

arbejdsglædespil og en citatplakat med citater, som skal give arbejdsglæde. Ifølge Firmaet er denne typer 

kurser populære, og hjælper virksomhederne med at skabe trivsel1. 

Der er meget delte meninger om, hvordan et godt arbejdsmiljø skal sikres, og hvordan stress på 

arbejdspladsen kan bekæmpes. Af virksomhedens hjemmeside fremgår det, at flere virksomheder har haft 

gode erfaringer med disse kurser, og med at ophænge visuelle opfordringer til at støtte og anerkende 

hinanden. 

Dette speciale bygger på interviews foretaget i tre danske regioner. Flere af de interviewede har kendskab 

til firmaet Projekt Arbejdsglæde, men mest for at slå plat på en alvorlig problematik. 

I Danmark kan stress årligt tilskrives 14002 dødsfald. Stress er derfor ikke længere blot et fænomen, som 

begrænser menneskers livskvalitet i form af forbigående ubehag, men er blevet til en livstruende sygdom. 

Stress er i dag blevet en kilde til for tidlig død, tab af arbejdsevne og længerevarende sygdom, som samlet 

koster staten op mod 14 milliarder kroner årligt3.  

På de enkelte arbejdspladser udgør sygemeldinger også et tab af effektivitet. I dag er 35.000 mennesker 

sygemeldte fra arbejde grundet stress4. Tabet af effektivitet sker dels i form af tab af arbejdstimer for den 

sygemeldte, og dels ved, at stress kan sprede sig til andre medarbejdere, hvis de mest nødvendige 

elementer af den sygemeldtes arbejde skal udføres af andre i organisationen.  

Dette speciale beskæftiger sig med stress i faggruppen kendt som DJØFerne (akademikere organiseret i 

Danske jurister og økonomers forbund). DJØFerne kendetegnes bl.a. ved at være blandt de mest 

højtuddannede og højst betalte medarbejdere i den offentlige sektor. Derfor er det ekstra udslagsgivende, 

når denne faggruppe rammes af stress med nedsat produktivitet eller sygemelding til følge. Hvis den 

                                                             
1 http://arbejdsglaedenu.dk/ 
2 Livsfarlig ledelse, Hans Christian Ørsted, Forlaget Peoples press, 2013, 1. udgave 

3  http://stressforeningen.dk/index.php?option=com_k2&view=item&id=40:stress-i-tal&Itemid=38 
4 http://stressforeningen.dk/index.php?option=com_k2&view=item&id=40:stress-i-tal&Itemid=38 

http://arbejdsglaedenu.dk/
http://stressforeningen.dk/index.php?option=com_k2&view=item&id=40:stress-i-tal&Itemid=38
http://stressforeningen.dk/index.php?option=com_k2&view=item&id=40:stress-i-tal&Itemid=38
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offentlige sektor også fremover aftager et stort antal DJØFere, kan det i fremtiden blive endnu mere 

omkostningsfuldt for samfundet, hvis stressproblemet for netop denne faggruppe ikke begrænses.  

Den offentlige sektor beskæftiger procentvis flest DJØFere i Danmark5. Derfor er det interessent at 

undersøge, hvordan den offentlige sektor håndterer stress blandt DJØFere. Specialet undersøger netop, 

hvordan det sker i praksis. Fokus i specialet er ikke på mennesket i sig selv, men på de strukturer mennesket, 

som medarbejder, omgives af. Da specialet bygger på empiri, sker det i form af interviews med DJØFere og 

ledere i tre danske regioner.  

Problemformulering  

Hovedspørgsmålet for dette speciale er:  

Hvordan prøver en DJØF -arbejdsplads at bekæmpe stress blandt sine medarbejdere? 

For at undersøge det spørgsmål i dybden, er der opsat de følgende underspørgsmål: 

 Hvad kendetegner den offentlige sektors managementstruktur? 

 Hvilken rolle spiller managementstrukturen på stress? 

 Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? 

 Hvilken rolle spiller organisationskulturen i stressbekæmpelse?  

 Hvilke midler bruger den offentlige sektor til at forhindre stress? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Bilag 1- Hvor mange procent af DJØFerne arbejder i den offentlige sektor 
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Metode 

I dette afsnit redegøres for de metodiske valg, der er foretaget i specialet, for bedst muligt at besvare 

specialets problemformulering.  

Emnet vil blive behandlet med udgangspunk i seks interviews foretaget i den offentlige sektor i Danmark. 

Nærmere bestemt i tre regioner. Formålet med interviewesne er at undersøge, hvad den offentlige sektor 

gør for at forhindre stress blandt sine akademiske medarbejdere, som er organiseret under fagforbundet 

DJØF.  

Valg af forskningsobjekt 

Specialets undersøgelse af håndtering af stress tager udgangspunkt i DJØFere. Der er der flere grunde til, at 

specialet antager, at der findes stress i denne faggruppe. 

For det første udfører DJØFere i stor udstrækning administrative arbejdsopgaver ved et skrivebord. Da 

opgaverne ofte kan udføres uafhængigt af, om medarbejderen befinder sig fysisk på arbejdspladsen, er det 

almindeligt, at arbejdsgivere stiller hjemmearbejdsplads til rådighed for DJØFere. Det giver på den ene side 

medarbejderen mulighed for at arbejde hjemme. Men på den anden side giver det også arbejdsgiveren 

mulighed for at trække på medarbejderen uden for almindelig arbejdstid. Det kan føre til, at DJØFernes 

arbejdsdag bliver meget lang, også selvom de ikke fysisk befinder sig på arbejdspladsen.6 

For det andet er DJØFere interessante, fordi de, ifølge en undersøgelse udført at DJØF, føler en så høj grad 

af forpligtelse over for deres arbejdsplads, at de er villige til at arbejde, selv under sygdom.7 

For det tredje er der relativt få DJØF´ere ansat i de afdelinger, hvor DJØFerne arbejder. Desuden løser 

DJØFere ofte vanskelige og højtprofilerede opgaver. Dels kan det betyde, at de ofte vil have svært ved at 

give deres arbejdsopgaver videre til andre, og dermed blive aflastet. Dels kan det være en medvirkende 

faktor til, at arbejdsgivere forventer, at DJØFere løser deres arbejdsopgaver ved at arbejde hjemme.8  

For det fjerde får Djøferne en højere løn end andre faggrupper, som fx HK´erne9. Arbejdsgivere har derfor 

formentlig større forventninger til, at Djøferen er højtydende og leverer arbejde af høj kvalitet, end 

forventningerne er til lavere lønnede faggrupper.   

                                                             
6 http://www.djoef.dk/presse-og-politik/forside/politik-og-m-ae-rkesager/undersoegelser/psykisk-arbejdsmilj-oe-
/~/media/Documents/Djoef/F/Faktaark%20nr%205%20%20Sygefravr.ashx 
7 http://www.djoef.dk/presse-og-politik/forside/politik-og-m-ae-rkesager/undersoegelser/psykisk-arbejdsmilj-oe-
/~/media/Documents/Djoef/F/Faktaark%20nr%205%20%20Sygefravr.ashx 
8 http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Magasin/August-2013/Aktuelt/Hver-anden-djoefer-gaar-paa-arbejde-trods-sygdom 
9 http://www.hk.dk/kommunal/job_og_loen/loen/loenoversigt 

http://www.djoef.dk/presse-og-politik/forside/politik-og-m-ae-rkesager/undersoegelser/psykisk-arbejdsmilj-oe-/~/media/Documents/Djoef/F/Faktaark%20nr%205%20%20Sygefravr.ashx
http://www.djoef.dk/presse-og-politik/forside/politik-og-m-ae-rkesager/undersoegelser/psykisk-arbejdsmilj-oe-/~/media/Documents/Djoef/F/Faktaark%20nr%205%20%20Sygefravr.ashx
http://www.djoef.dk/presse-og-politik/forside/politik-og-m-ae-rkesager/undersoegelser/psykisk-arbejdsmilj-oe-/~/media/Documents/Djoef/F/Faktaark%20nr%205%20%20Sygefravr.ashx
http://www.djoef.dk/presse-og-politik/forside/politik-og-m-ae-rkesager/undersoegelser/psykisk-arbejdsmilj-oe-/~/media/Documents/Djoef/F/Faktaark%20nr%205%20%20Sygefravr.ashx
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Magasin/August-2013/Aktuelt/Hver-anden-djoefer-gaar-paa-arbejde-trods-sygdom
http://www.hk.dk/kommunal/job_og_loen/loen/loenoversigt
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Valg af forskningsmiljø 

Specialets undersøgelse af håndtering af stress blandt DJØFere tager udgangspunkt i den offentlige sektor. 

Det skyldes bl.a. at hele 55% af DJØFerne i dag er ansat i den offentlige sektor1011. Selvom sektoren i høj 

grad er fragmentereret i underafdelinger - stat, regioner og kommuner - findes der flere fællestræk som gør, 

at der alligevel er visse ligheder mellem organisationerne. Fx arbejder DJØFere i den offentlige sektor på 

meget lige vilkår, fordi de er ansat på overenskomster, som ikke varierer særlig meget fra hinanden12. Den 

private sektor er i forhold hertil mere fragmenteret, og DJØFerne er her i højere grad ansat på individuelle 

kontrakter. Desuden er de opgaver, som løses i den offentlige sektor, i en vis udstrækning ensartet på tværs 

af organisationerne, da der i høj grad er tale om policydrevne organisationer, som har til formål at servicere 

borgerne.   

Den finansielle krise har sat de offentlige budgetter under pres. Pga. faldende statslige indtægter har 

sektoren været nødt til at foretage besparelser, bl.a. i lønudgifter og ved reduktion af antallet af 

medarbejdere. De offentligt ansatte DJØFere er i denne sammenhæng mere udsatte end privatansatte, fordi 

efterspørgslen på de offentligt ansatte DJØFeres ekspertise i perioden ikke er faldet på samme måde, som 

det er sket i den private sektor. I en privat virksomhed vil medarbejdere i krisetider typisk få mindre at lave 

eller blive afskediget. Den offentlige sektor skal overordnet set løse de samme arbejdsopgaver som før 

krisen, men med færre medarbejdere til at løse dem.13  

Desuden indgår det i overenskomsterne mellem det offentlige og AC-fagforeningerne, herunder DJØF, at en 

andel af medarbejdernes løn udbetales som et rådighedstillæg. Med det faste månedlige rådighedstillæg 

kompenseres medarbejderne for ikke planlagt overarbejde i op til 20-35 timer i kvartalet. Tillægget kan ses 

som et udtryk for overenskomstmæssig accept af, at ACere i det offentlige generelt løbende arbejder mere 

end 37 timer om ugen, og at arbejdsgiverne faktisk trækker på medarbejderne uden for den normale 

arbejdstid.  Men rådighedstillægget kan også ses som udtryk for, at offentligt ansatte ACerer som 

udgangspunkt har en 37 timers arbejdsuge, og ikke skal tåle mere overarbejde, end rådighedstillægget 

kompensere dem for. Det offentliges overenskomst med AC-fagforeningerne giver dermed medarbejderne 

                                                             
10 Bilag 1 – Hvor mange procent af DJØFerne arbejder i den offentlige sektor 
 
12 http://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-n.aspx 
13 http://www.djoefbladet.dk/nyheder/2013/2/offentligt-ansatte-dj-oe-fere-med-jobstress.aspx 

http://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-n.aspx
http://www.djoefbladet.dk/nyheder/2013/2/offentligt-ansatte-dj-oe-fere-med-jobstress.aspx
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mulighed for at få en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, end den private sektors individuelle 

kontrakter typisk kan tilbyde.14  

Den offentlige sektor er desuden valgt, fordi sektoren er en stor aftager af arbejdskraft på det danske 

arbejdsmarked - med 727.51115 ansatte ud af en samlet dansk arbejdsstyrke på 2.673.552 ansatte16.  

Den offentlige sektor kan i store træk ses som én homogen organisation, og den vil derfor være 

gennemsyret af den samme managementstruktur. Det vil sige, at organisationerne stort set er er 

organiseret efter den samme organisationsteori, ledelsesteori og politiske teori. Desuden er den offentlige 

sektors organisationer, som tidligere nævnt, typisk policy drevne. De agerer direkte på baggrund af 

lovgivning, og må i høj grad forventes at overholde fx gældende arbejdsmiljølovgivning.  

I følge undersøgelser17 er DJØFere i den offentlige sektor stressede. Den offentlige sektor bruger visse 

redskaber til at bekæmpe stress blandt sine medarbejdere. Men på trods af, at disse redskaber er 

implementeret, er der stadig stressede medarbejderne. Det er derfor relevant at undersøge, om disse 

redskaber overhoved virker.   

Flere af de redskaber, der anvendes i den offentlige sektor til at håndtere stress, bruges også i den private 

sektor. Men da den private sektor er mere fragmenteret i forhold til organisationer, drift og opbygning, end 

den offentlige, er det vurderet, at det vil være vanskeligere at finde en organisation i den private sektor, som 

er repræsentativ for hele sektoren.  

Valg af casetype 

Dette speciale er baseret cases i form af interviews. Valget af caseformen, de interviewede personer og valg 

af forskningsmiljø er sket på baggrund af Bent Flyvbjergs tekst ”De 5 misforståelser om casestudiet”18. 

Flyvbjerg beskriver i teksten hvordan interviews som casestudie er et koncept, som ofte bliver misforstået. 

Interviews kendes bl.a. fra journalistikken, specielt fra den politisk journalistik, hvor intervieweren kan tegne 

                                                             
14 http://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/ans-ae-ttelsesvilk-aa-r/fuldm-ae-
gtig/arbejdstid/merarbejdeoffentligtansatte/kopi-af-raadighedsforpligtelseogtillaeg/r-aa-dighedstill-ae-g-i-regionerne-
12-12-11.aspx 
15 http://www.statistikbanken.dk/OBESK2 
16 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1360 
17 Føle sig stresset - Fakstaark, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø seniorforsker Jesper Kristiansen, 
December 2012. 
18 Bent Flyvbjerg 2010, de 5 misforståelse om casestudiet. 

 

http://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/ans-ae-ttelsesvilk-aa-r/fuldm-ae-gtig/arbejdstid/merarbejdeoffentligtansatte/kopi-af-raadighedsforpligtelseogtillaeg/r-aa-dighedstill-ae-g-i-regionerne-12-12-11.aspx
http://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/ans-ae-ttelsesvilk-aa-r/fuldm-ae-gtig/arbejdstid/merarbejdeoffentligtansatte/kopi-af-raadighedsforpligtelseogtillaeg/r-aa-dighedstill-ae-g-i-regionerne-12-12-11.aspx
http://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/ans-ae-ttelsesvilk-aa-r/fuldm-ae-gtig/arbejdstid/merarbejdeoffentligtansatte/kopi-af-raadighedsforpligtelseogtillaeg/r-aa-dighedstill-ae-g-i-regionerne-12-12-11.aspx
http://www.statistikbanken.dk/OBESK2
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1360
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et bestemt billede af verden baseret på nøje udvalgte interviews. Flyvbjerg mener, at intervieweren på 

denne måde kan risikere at generalisere ud fra et spinkelt grundlag.   

Flyvbjerg forsvarer casestudiet som valid videnskabelig metode.  Han anfører i teksten 5 misforståelser om 

casestudiet. For det første mener han at det en fordom, at teoretisk viden er mere verdifuld en praktisk 

viden. For det andet anfører han, at det er forkert, når det antages, at der ikke kan generaliseres ud fra 

enkeltstående casestudier. For det tredje er han ikke enig i, at cases kun egner sig til hypotesetests. Han 

mener at casestudiet også kan anvendes til at teste teser og danne teorier. For det fjerde mener han, det er 

en fordom, at cases ofte anvendes til at bekræfte en bestemt påstand. For det femte mener han, at det er 

forkert, når det antages, at det ofte er svært at sammenfatte konkrete cases, og de dermed udgør upræcis 

videnskabelig metode. Han anfører, at hvis der fx vælges ekstreme, atypiske, kritiske eller paradigmatiske 

cases, eller cases med fokus på maksimal variation, kan der drages generelle konklusioner på baggrund af 

små stikprøver eller enkeltcases. 

Brug af cases i dette speciale er hvad Flyvbjerg betegner som informationsorienteret udvælgelse af 

selektionstype. Det vil sige, at der er udvalgt få interviews, og at de alle er foretaget inden for en lille 

faggruppe, i dette tilfælde DJØF´ere, i offentlige organisationers HR-afdelinger. Casene er paradigmatiske, 

forstået på den måde, at de søger at opstille et billede af, hvordan det forholder sig specifikt i dette miljø, 

med denne type personer. 

Det har været overvejet at basere specialet på flere interviews og udvælge stederne for interviews og 

personalegruppe bredere. Desuden har det været forsøgt at lokalisere afdelinger med forskellige 

stressniveauer, ligesom det er forsøgt at få adgang til offentlige arbejdspladsers interne informationer om fx 

arbejdspladsvurderinger. Inden for dette speciales afgrænsning har det dog ikke været muligt at få adgang 

de informationer, som er nødvendige for at foretage et bredere casestudie. Hverken de offentlige 

institutioner, som har været kontaktet, eller Arbejdstilsynet har ønsket at udlevere denne type konkrete 

informationer om arbejdspladserne. Det har heller ikke været muligt at finde informationerne andre steder, 

som fx internettet. 

Endelig har det været overvejet at interviewe andre faggrupper, end kun DJØFere, men det er vurderet, at 

en bredere interviewgruppe vil sprede informationerne så meget, at det vil være svært at tegne et billede af 

én gruppe. Dermed vil det også blive mere vanskeligt at udlede nogle endelige konklusioner. 
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Der er udvalgt tre sygehusregioner som forskningsmiljø. Der er desuden er der udvalgt DJØFere, som er 

ansat i organisationernes HR-afdelinger. Valgene er sket ud fra en forventning om, at DJØFere ansat i lige 

netop disse afdelinger vil have en stor viden om temaet stress og herunder bl.a. viden om det psykiske 

arbejdsmiljø. 

Narrativ metode 

Specialet tager udgangspunkt i den narrative metode. Den narrative metode tager udgangspunkt i, at 

virkeligheden kan forstås ved at tage bidder ud af den og fortælle dem som historier. Der er derfor tale om 

bidder af en krystalliseret virkelighed. Den narrative metode hænger godt sammen med brugen af 

interviews, da det tillader objektet for undersøgelsen at tegne sit billede af virkeligheden.  

I den narrative metode fokuseres der på at fortælle historier, som forholder sig til kausalitet i individers 

ageren. Det er med andre ord formålet med denne fremgangsmåde, at få mennesker til at beskrive, 

hvordan de forholder sig til bestemte hændelser og elementer, som indgår i deres liv. 

Dette speciale forholder sig til spørgsmålet om, hvorfor stress opstår, fordi der stadig ikke findes en entydig 

svar eller løsning på det. Formålet er netop at finde ud af, om der findes nogle virksomme løsninger, og 

hvad de i så fald ville være. Den narrative metode giver mulighed for at undersøge temaet stress ud fra 

individets virkelighed, uden at gå ind i temaet med for mange forudfattede antagelser.19 

Kvalitativ metode 

Dette speciale er desuden baseret på kvalitativ metode i form af 6 cases i form af interviews. Valget af 

kvalitativ metode hænger i høj grad sammen med, at emnet stress er et tema, som ikke er fuldt ud defineret 

og som fortsat er genstand for forskning. Kvalitativ metode anvendes netop ofte til at analysere ikke 

målbare eller kvalificerbare resultater.  

Det har været overvejet at basere opgaven på kvantitativ metode i form af spørgeskemaundersøgelser. Men 

det blev vurderet, at en spørgeskemaundersøgelse ikke kunne give et tilstrækkeligt bredt empirisk grundlag 

til at besvare specialets overordnede spørgsmål.  

Et af formålene med specialet er at afdække relationen mellem organisation, leder og medarbejder i forhold 

til emnet stress. Det er vigtigt for specialets undersøgelse heraf, at stress på arbejdspladsen belyses fra flere 

                                                             
19 Methods of Discovery – Heuristics for the social sciences – Andrew Abbott, Forlaget  

W. W Norton Company, New Yourk London. s. 43 
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sider. Specialet er baseret på interviews, netop for at udforske de nuancer, der kan opstå, fordi den 

interviewede har mulighed for at dreje samtalen i en retning, som intervieweren ikke på forhånd har 

forudset.20 

Induktiv metode 

Specialet er en empirisk opgave baseret på den induktive metode, hvilket vil sige, at der på baggrund af et 

mindre antal interviews, drages nogle mere generelle konklusioner. Den teori, som er inddraget i specialet, 

har alene til formål, at give opgaven et sprog og et forståelsesgrundlag for de mekanismer, som viser sig at 

gøre sig gældende.  

Formålet med specialet er at afdække, hvordan den offentlige sektor håndterer stress blandt 

medarbejderne. Dermed opstilles det som en forudsætning for specialets undersøgelse, at den offentlige 

sektor faktisk bekæmper stress21. 

Det har været overvejet, om specialet i stedet skulle baseres på den deduktive metode. Denne metode kan 

anvendes til at undersøge en generel tendens på en konkret case. Fx ville den deduktive metode kunne 

afdække om DJØFere i den offentlige sektor er stressede, eller om den offentlige sektor håndterer stress. 

Det er derfor vurderet, at metoden ikke var optimal til at undersøge hvordan den offentlige sektor 

håndterer stress, eller til at undersøge, om de redskaber, som anvendes konkret til at håndtere stress, også 

faktisk bekæmper stress.  

De interviewede personer 

Der er foretaget i alt 6 interviews som baggrund for specialets undersøgelse. De personer, som er blevet 

interviewet, betegnes gennem specialet som interviewpersoner.  Udvælgelsen af interviewpersoner er sket 

på baggrund af en række nærmere fastsatte parametre. Det er sket for at få en vis spredning i den 

interviewede gruppe samtidig med, at det sikres, at personerne deler tilstrækkeligt mange karakteristika, for 

at der kunne danne grundlag for et fælles sammenligningsgrundlag. De udvalgte interviewpersoner er 

derfor sket ud fra følgende parametrer:  

 Interviewpersonerne skal alle have en akademisk uddannelse inden for faggruppen DJØF. 

                                                             
20 Methods of Discovery – Heuristics for the social sciences – Andrew Abbott, forlaget  

W. W Norton Company, New York London. s. 84 

 
21 Methods of Discovery – Heuristics for the social sciences – Andrew Abbott, forlaget  

W. W Norton Company, New York London s. 42 
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 Ledere og medarbejdere skal være ligeligt repræsenteret med henholdsvis 3 af hver.  

 Personerne skal alle arbejder i en af sygehusregionerne. 

 Personerne skal alle arbejder i en HR-afdeling. 

Det er sikret, at interviewpersonerne besætter forskellige stillinger i de organisationer, som de ansat i, fordi 

det forventes, at dette parameter vil have indflydelse på interviewpersonenernes måde at besvare 

spørgsmålene på.  HR-afdelingerne er valgt, fordi det forventes, at såvel ledere som medarbejdere her er 

vant til at forholde sig til mennesker som en ressource, der er påvirket af sit miljø. 

I alle tre regioner er aftalen om interviews sket ved kontakt til en leder, som derefter har udpeget 

medarbejdere, som også kunne deltage i undersøgelsen. Grunden til, at denne fremgangsmåde blev valgt 

var, at det hurtigt viste sig at være den nemmeste måde at opnå kontakt med både en leder og en 

medarbejder den enkelte afdelingen, som ville acceptere at deltage i undersøgelsen. Det var ikke muligt at 

få medarbejdere til at deltage uden lederens accept. 

Det kan derfor ikke udelukkes at lederne og medarbejderne har koordineret deres besvarelser- Desuden har 

det med denne fremgangsmåde været muligt for lederne selektivt at udvælge medarbejdere til interviewet, 

som talte positivt om organisationens indsats for at bekæmpe stress.  

For at tage højde for disse problemer i udvælgelsen af interviewpersoner, er interviewspørgsmålene ikke 

blevet udleveret til interviewpersonerne inden samtalen. Desuden er interviewpersonerne inden 

interviewet blevet oplyst om, at deres besvarelser vil indgå i specialet i anonymiseret for, hvor hverken 

deres navne eller præcise arbejdsplads vil fremgå. På de måde er det søgt at sikre, at medarbejdere og 

ledere kunne svare, uden at andre præcist ville vide, hvem der svarede på en bestemt måde. 

Det er værd at bemærke, at alle 5 sundhedsregioner er blevet kontaktet i forbindelse med udvælgelsen af 

interviewpersoner, men at kun 3 regioner har accepteret at deltage. Det kan måske tages som udtryk for, at 

de HR-afdelinger, som har valgt at deltage, har fokus på stressproblematikken, og mener at klare sig godt på 

denne front, og derfor har haft lyst til at besvare spørgsmål om stress fra en udefrakommende.  

Det kan også tænkes, at de HR-afdelinger, som ikke ønskede at deltage, reelt mangler fokus på temaet, og af 

den grund ikke har ønsket at svare på spørgsmål.  

I denne optik er der visse begrænsninger for specialet. Det er dog vigtigt at bemærke, at organisationernes 

egne medarbejdertilfredshedsundersøgelser ofte er begrænset på tilsvarende måder.  
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Konsulentfirmaer og tænketanke foretager også stressundersøgelser på arbejdspladser. Disse undersøgelser 

vil ofte også blive konfronteret med de samme fejlkilder i forhold til udvælgelsen af interviewpersoner, som 

har været tilfældet for dette speciale.22 

Interviewstil 

Interviewstilen i dette speciale er eksplorativ, hvilket betyder, at formålet med interviewsne er, at få 

interviewpersonerne til at tale så åbent og uden for et fastlåst manuskript, som muligt. Formålet med 

denne interviewmetode er, at interviewpersonen taler frit ud fra sin egen begrebsverden, og ikke prøver at 

komme med for konkrete svar på de stillede spørgsmål. Det vil nemlig kunne være begrænsende for 

personens vidensdeling med intervieweren. Da temaet stress på flere fronter er et følelsesanliggende, må 

det forventes, at der kan komme meget forskellige udsagn fra interviewpersonerne.  

Det kan opstilles på en skala, hvor struktureret et interview er. På skalaen udgør den kvantitative 

spørgeundersøgelse den højeste grad af struktur, og rene observationer udgør den laveste grad af struktur. 

Mellem disse to yderpunkter findes det semistrukturerede forskningsinterview, som er kendetegnet ved 

åbne spørgsmål med et højt abstraktionsniveau, og hvor interviewpersonen har mulighed for at dreje 

samtalen i en bestemt retning. Interviewstilen, som er anvendt i dette specialet, har en grad af struktur 

nogenlunde som vist med pilen i nedenstående skemaet. Det vurderes, at den anvendte stil er mindre 

struktureret end det semistrukturerede forskningsinterview, fordi det i interviewsne blev tilladt 

interviewpersonerne at gå ud over emnet og tale helt frit. Samtidig er den anvendte interviewstil ikke sket 

på baggrund af rene observationer.  

23 

Da de stillede spørgsmål, som danner grundlag for specialet, er meget åbne, vil interviewpersonerne forstå 

det samme stillede spørgsmål på forskellige måder, fordi deres verdensbilleder er forskellige. Desuden har 

                                                             
22 Bent Flyvbjerg 2010, de 5 misforståelse om casestudiet. S. 463 
23Slides af Søren Obed Madsen -  Introduktion til samfundsfaglig viden og metode u1 
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personer tendens til at begrænse videreformidlingen af faktiske forhold, når meninger og holdninger 

formuleres mundtligt. Der sker med andre ord en fejl i oversættelsen fra tanke til tale sker. Det betyder, at 

personernes besvarelse af de samme spørgsmål vil variere. Sagt på en anden måde vil et budskabet variere, 

fordi det menneskelige udgangspunkt gør det. 

Interviewpersonen får i interviewene mulighed for at tale så meget som muligt uden indblanding fra 

intervieweren, for at minimere interviewerens indvirkning på svarene. Problemet med en tilgang hvor 

intervieweren blander sig for meget er, hvad der betegnes som Hawthorn-effekten. Denne effekt opstår, når 

interviewpersonen får lyst til at besvare et spørgsmål på en måde, som lever op til interviewerens 

forventning.  

Den eksplorative tilgang til interviews i dette speciale har i enkelte tilfælde ført til en lettere desorganiseret 

besvarelse af spørgsmålene. I nogle af interviewsne taler interviewpersonen om ting, som i mindre grad er 

relevante for temaet stress. Det har dog alligevel været givende på flere måder, fordi visse kommentarer 

kan virke irrelevante stående for sig selv, men i forhold til besvarelsen af de andre mere konkrete spørgsmål, 

kan det være med til at danne et billede af en kompleks virkelighed. En anden og mere simpel grund til at 

lade interviewpersonerne styrer interviewet så meget som muligt er, at få personen til at føle sig godt tilpas 

i situationen.  

På den anden side indebærer valget af den eksplorative interviewstil også en fejlkilde til undersøgelsen, 

fordi interviewpersonerne, kan dreje spørgsmålet i en retning, hvor svaret ikke er ærligt eller brugbart for 

undersøgelsen.  

Interviewsne er fortaget telefonisk over 45 minutter. Samtalerne er optaget, og bagefter transskriberet. At 

foretage interviews på denne måde vurderedes at være nemmere end ved at møde op personligt. Når et 

interview afholdes gennem telefonen, kan det også være nemmere ikke at påvirke interviewpersonen med 

interviewerens fysiske tilstedeværelse. Det bliver derfor lettere at fokusere på indhold i stedet for på fysiske 

forhold og indtryk, som interviewpersonen kan blive påvirket af. Det kan fx være kropssprog, påklædning 

fremtoning.  

En ulempe ved denne interviewform er, at netop muligheden for intervieweren for at iagttage 

interviewpersonen under interviewet. Interviewpersonens påklædning og organisationens fysiske 

fremtoning kunne også give værdifulde indtryk for undersøgelsen. Det er vurderet at være acceptabelt for 
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specialets undersøgelse, at give afkald på sådanne observationer, fordi objektet for analyse er det talte ord 

og ikke organisationen og personernes fysisk fremtoning.24  

Spørgsmål 

De nedenstående spørgsmål er, hvad dette speciales analyse kommer til at bygget. Spørgsmålene har til 

formål at få interviewpersonen til at reflekterer og fortæller ud fra sin egen begrebsverden. Det har været 

afgørende for formuleringen af spørgsmålene, at interviewpersonen ikke kunne besvare dem med ja eller 

nej. Spørgsmålene er derfor formuleret på en måde, som får interviewpersonen til at svare på en ærlig og 

uddybende måde. Men samtidig skal personen føle, at vedkommende taler ud fra sin egen begrebsverden 

uden for mange refleksioner om, hvad der ville være i overensstemmelse med den sociale norm at svare.  

Spørgsmålene er formuleret, så de ikke hurtigt kan besvares af interviewpersonerne. Det er hensigten, at 

spørgsmålene skal udfordre i en sådan grad, at personen bliver frataget muligheden for at besvare 

spørgsmålet ud fra nogle fastlagte mønstre og opfattelser eller dreje spørgsmålet i en retning, hvor 

besvarelsen sker for kort og konkret.  

Spørgsmålene har til formål at belyse interviewpersonens opfattelse af de temaer, som spørgsmålene 

repræsenterer. Det sker for at tydeliggøre det verdensbillede, interviewpersonen har. Det har været 

afgørende, at interviewpersonerne med spørgsmålene får mulighed for at fortælle så meget som muligt. 

Nogle er spørgsmålene er med vilje formuleret på en måde, som kan provokere interviewpersonerne. Det 

er sket for at få personerne til at svare mere frit på spørgsmålet. 

I interviewsne bruges den klassiske tragt, hvor der startes med de mere formelle spørgsmål, som er mere 

faktuelle end objekt for eftertanke. Spørgsmålene bliver herefter mere påtrængende, og fratager i højere 

grad interviewpersonen muligheden for at undvige at forholde sig til dem. De sidste spørgsmål tager 

udgangspunkt i, at interviewpersonen har forholdt sig til problematikkerne i midten af interviewet, og hvis 

vedkommende ikke har det, skal personen kunne argumentere endnu kraftigere for at undlade at besvare 

spørgsmålene.  

Der er derfor tale om en løbende proces, hvor interviewpersonen ledes til at røbe mere og mere om sin 

viden og meninger om stress. 

Spørgsmål 1- Hvor mange AC´ere har i ansat i din afdeling?  

                                                             
24 Bent Flyvbjerg 2010, de 5 misforståelse om casestudiet. S. 463 
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Spørgsmål 2: Hvordan adskiller AC´erne sig fra folk med anden uddannelsesmæssig baggrund? 

 

Hensigten med, at spørgsmålene handler om AC’ere og ikke smalt kun om DJØFere er, at få 

interviewpersonen til at redegøre for, hvilke faggrupper der er ansat i afdelingen. Det er også hensigten med 

spørgsmålene at få afdækket, om personerne oplever forskelle på egen og andre faggrupper.  

 

De to første spørgsmål har således til formål at afdække om og i så fald hvor meget forskel der er på 

DJØF´ere og andre faggrupper. Men det er også formålet at finde ud af, hvordan personerne opfatter sine 

egne færdigheder i forhold til andres færdigheder. Det er interessant, fordi det kan give et indblik i 

virksomhedskulturen og på, hvor meget respekt man omtaler hinanden med på arbejdspladsen. Med andre 

ord, om der skulle være eventuelle stridigheder eller hierarkisk stemning i afdelingen.  

 

Spørgsmålene har ligeledes til formål at afdække, om der eksisterer en gruppekultur blandt DJØF´erne, som 

faggruppe, og i så fald, hvordan denne ser ud, eller om der fx er en gruppekultur blandt medarbejdere med 

en lang videregående uddannelse.  

 

Spørgsmål 3:  Hvad tænker du på, når jeg bruger ordet stress? 

Dette spørgsmål skal få personen til at fortælle om sin grundlæggende viden, erfaring og opfattelse af 

stress. Spørgsmålet er meget åbent og uspecificeret, og giver dermed interviewpersonen mulighed for at 

fylde så mange af sine egne opfattelser ind i begrebet som muligt. Ordet stress kommer til sin ret fra øverste 

abstraktionsniveau, og er derfor en god måde at bevæge sig ind på temaet på ud fra interviewpersonens 

eget verdensbillede.  

 

Spørgsmål 4: Hvordan ville du lægge mærke til, hvis en person fik stress? 

Dette spørgsmål har også til formål at afdække, om interviewpersonen har viden om stresssymptomer, både 

hos andre, men også hos sig selv.  Mennesker, som bliver syge med stress, har ofte svært ved selv at se, at 

de er stressede. Andres indgriben kan derfor være altafgørende. Spørgsmålet forventes også at give svar på, 

om interviewpersonen ville kunne tage sig af andre, som var ved at blive ramt af stress. Det er især relevant 

i interviewsne af lederne.  
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Spørgsmålet giver også mulighed for få udtalelser om stress som et samfundsproblem, fordi svarerene 

formentlig også kan anses som en stillingstagen i forhold til stressproblematikken på organisations- og 

samfundsplan. 

 

Interviewpersonen kan også vælge at forlade spørgsmålet i forhold til normativ holdning, og i stedet 

besvare det direkte ved at tilbyde viden. Denne viden vil også røbe personens holdninger til stress, men 

også eventuelt hvor denne viden kommer fra.  

 

De initiativer, som det offentlige driver til at forhindre stress, er baseret på et værdisæt og på et 

begrebsapparat, som definerer stress og giver redskaber til stressreduktion. Hvis der foregår en effektiv og 

ensartet oplysning i organisationen om bekæmpelse af stress gennem offentlige stressreduktionsinitiativer, 

vil interviewpersonerne måske fremvise identisk forståelse af definition på stress, og evnen til at lægge 

mærke til symptomer på stress. 

 

Spørgsmål 5: Hvad opfatter du som grunden til stress på arbejdspladsen? 

Dette spørgsmål har til formål at lede interviewpersonen ind i tanker på oplevelser, som de selv har syntes 

var stressende eller hvor de har oplevet, at andre var stressede. Spørgsmål vil influere med, hvordan 

interviewpersonen har oplevet og besvaret de foregående spørgsmål.  

 

Når interviewpersonen besvarer spørgsmålet om, hvad stress på arbejdspladsen skyldes, vil svaret være 

påvirket af personens viden om emnet, som der gerne skulle være redegjort for i de foregående spørgsmål. 

Besvarelsen af spørgsmål 5 vil derfor kombinere den viden og de værdier, som personen har fået gennem 

arbejdet i den pågældende organisation, med egne holdning og egne oplevelser om stress på 

arbejdspladsen.  

 

Spørgsmål 6: Hvad ville du gøre, eller hvad har du tidligere gjort i tilfælde, hvor du har oplevet, at en 

medarbejder var stresset? 

Dette spørgsmål vil afdække om personen fx mener, at stress er et medarbejderansvar, et ledelsesansvar, en 

blanding af de to, eller om det kræver indblanding fra andre at bekæmpe. Spørgsmålet får også 

interviewpersonen til at forholde sig til, hvem der kan gøre noget ved stress. Spørgsmålet fungerer godt 

sammen med spørgsmål 5, fordi det giver mulighed for at se på relationen mellem hvor stress kommer fra, 

og hvordan det kan bekæmpes. 
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Det bliver her også muligt for lederne at fortælle om, hvilke redskaber de konkret har brugt til 

stressbekæmpelse. Medarbejderne får mulighed for også at udtale sig om stressbekæmpelsesredskaberne, 

og hvor godt de virker. 

 

Spørgsmål 7: I hvor høj grad ser du det som medarbejderens eller lederens pligt at skride ind, hvis en 

medarbejder er stresset? 

Dette spørgsmål vil med stor sandsynlighed blive den endelige konsekvens af spørgsmål 6. De fleste, som 

bliver interviewet, vil i en udstrækning nævne deres leder som en person, der spiller en rolle i at forhindre 

stress på arbejdspladsen.  

 

Det er dog ikke sikkert, at den interviewpersonen vil nævne lederen i samme grad i sin besvarelse af 

spørgsmål 6. Ved spørgsmål 7 er der derfor tale om, at interviewpersonen bliver tvunget til at forholde sig 

til spørgsmålet og lederens rolle. Et relevant resultat af interviewsne er, hvorvidt interviewpersonen svarer 

på lederens rolle i spørgsmål 6 eller i spørgsmål 7.  Spørgsmål 6 er i højere grad eksplorativt end spørgsmål 

7, da spørgsmål 6 mere afdækker interviewpersonens grundlæggende holdning, og samtidig giver mulighed 

for både at afdække medarbejderens rolle og lederen rolle i ens tørre kontekst. Spørgsmål 7 er mere 

provokerende og udspecificerer ansvarsfordelingen.  

 

Spørgsmål 8: Hvad kender du til lovgivning på området omkring stress? 

På dette punkt har interviewet stået på i så langt tid, at interviewpersonen er dybt inde i temaet. Det er 

derfor sikkert at spørge om vedkommendes kendskab til lovgivning. Det bliver ikke forventet, at 

interviewpersonerne kan svare med henvisning til paragrafer i specifik regulering.  

 

Spørgsmålet giver interviewpersonen mulighed for at forholde sig til de mere nationale initiativer til 

stressbekæmpelse, herunder også arbejdstilsynets indsats.   

 

Spørgsmål 9: Hvilke ulemper er der forbundet med, at en medarbejder får stress? 

Dette spørgsmål kan virke som et brud med det hensynsfulde tema stressbekæmpelse. Eftersom 

interviewpersonen har besvaret 8 spørgsmål, som kun behandler stress som et problem, vil personen have 

beskæftiget sig med temaet stress, isoleret som problem så længe, at interviewpersonen har glemt, at 

organisationen har andre prioriteter, end stressbekæmpelse.   
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Spørgsmålet er formuleret, så interviewpersonen både kan besvare det på et samfundsplan, og konkret i 

forhold til den specifikke arbejdsplads. Spørgsmålet åbner også op for i hvor høj grad, hvis overhoved, et 

menneskes stress kan påvirke andre. 
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Teori 

Hvad er stress  

Oprindelsen af ordet stress kommer af det latinske ord strictus, som betyder sammensnøret eller stram. 

Denne sproglige forklaring står i Den moderne danske ordborg. Ordbogen rummer også en medicinsk 

forklaring: ”Naturlig forsvarsmekanisme, der aktiveres i kroppen ved legemlig eller psykisk belastning”.25 

De to slags stress 

Der findes generelt to slags stress: Den kortvarige og den langvarige. Den kortvarige stress er kendetegnet 

ved, at den opstår i kortere perioder. Af de faktorer som kan fremkalde dette kan nævnes:  

 Eksaminer. 

 Deadlines på arbejde. 

 Pludselig opståede og forbigående konflikter- 

I disse situationer er stress en almindelig reaktioner hos alle mennesker, som ikke fører nogen langsigtede 

konsekvenser for helbredet med sig. Der er endda nogle, som betegner dette som sund stress, da det 

bringer pulsen op, skærper koncentrationen, og har samme effekt, som motion og fysisk udfoldelse. 

Den længerevarende stress, er den, som varer ved i længere perioder, og er funderet i sværere 

livsbegivenheder. Her kan nævnes: 

 Generelt for hårdt arbejde. 

 Private problemer f. eks skilsmisse. 

 Manglende evne til at finde hvile og afstresning. 

Den længerevarende stress er kendetegnet ved, at den holder ved i langt tid, og ikke har en udsigt til at 

stoppe. Den længerevarende stress er den, som på sigt bliver farlig for såvel den psykiske og den fysiske 

sundhed.26 

 

                                                             
25 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=stress 
26 https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-livsstil/stress/hvad-er-stress/ 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=stress
https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-livsstil/stress/hvad-er-stress/
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Når et menneske bliver stresset i længere tid, vil personen begynde at vise tegn på det. Symptomerne kan 

skitseres således27: 

 

 

Psykiske symptomer Fysiske symptomer Adfærdsmæssige symptomer 

Ulyst Indre uro Søvnløshed 

Træthed Hovedpine Uengagerethed 

Irritabilitet Hjertebanken Hyperventilation 

Hukommelsesbesvær Mavesmerter Aggressivitet 

Koncentrationsbesvær Nedsat potens Nedsat præstationsevne 

Angst Vægttab Ubeslutsomhed 

Nedsat humoristisk sans Hyppige infektioner Øget brug af stimulanser 

Depression Forværring af kronisk sygdom Øget sygefravær 

 

Disse symptomer vil vise sig forskelligt fra person til person, men det er ens for alle mennesker. Jo længere 

og mere intenst personen udsættes for stresspåvirkninger, des stærkere vil symptomerne blive, og jo 

længere vil det tage personen at komme sig igen efter denne påvirkning. Flere af disse symptomer kan 

manifestere sig i større eller mindre grad både ved længerevarende og ved kortvarig stress. Nogle 

symptomer er i højere grad tilknyttet kortvarig og andre langvarig stress, men generelt skal disse 

symptomer betragtes som faktorer, der kan intensivere og aftage.  

Stress skyldes, at kroppen rent fysiologisk er i alarmberedskab. Den begynder at producere flere stoffer, 

herunder stofferne cortisol og adrenalin, som gør den i stand til at yde mere. Det er en form for selvdoping. 

Stress vil derfor kunne forøge den menneskelige præstation for en kortere periode, men som med kunstigt 

frembragte stoffer, er der en begrænsning for, hvor meget kroppen kan klare. Hvis kroppen har et forhøjet 

niveau af stress i lang tid, vil det føre til sygdom. 

                                                             
27  http://www.netdoktor.dk/sundhed/symptomer_stress.htm 
 
 

http://www.netdoktor.dk/sundhed/symptomer_stress.htm
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Mennesker med stress er ofte ikke opmærksomme på signalerne selv, og vil derfor lide under flere af de 

fysiske og psykiske tegn på stress i længere tid. Dette skyldes at stress blandt andet har til formål at få 

kroppen til at ignorere faresignaler og søge væk fra faren. 

 I disse tilfælde kan man tale om, at personen udsætter sig selv for en yderst sundhedsskadelig påvirkning, 

og vil på længere sigt kunne pådrage sig varig nedslidning af denne påvirkning. De langsigtede 

følgevirkninger er her, at personen på længere sigt har en nedsat stressterskel.  

Mange stressramte som lider af stress i længere tid uden at søge behandling, vil på længere sigt kunne 

pådrage sig kroniske livstruende sygdomme.  

De mest udbredte følgesygdomme ved stress er dog: 

 Hjerte-kar-sygdomme. 

 Depression. 

 Forværring af i forvejen kroniske lidelser, fx. diabetes 2. 

Den sidste kategori er en af de mere omstridte, men måske også mere udbredte. Kategorien kan beskrives 

som de såkaldte cooping-mekanismer, også kaldt for selvmedicinering. Det betyder, at den stressramte 

tillægger sig adfærd og vaner om indtagelse af generelt overforbrug af i forvejen usunde stimulanser, som 

dulmer stresssymptomerne, disse omfatter: 

 Kaffe. 

 Cigaretter. 

 Mad og fed mad. 

 Alkohol.  

 Ulovlige substanser som Hash, Amfetamin mm. 

Arbejdsrelateret stress er en tilstand hvori en medarbejder i længere tid føler sig fanget i en 

arbejdssituation, hvor stressen ikke ser ud til at tage en ende, og personen ikke kan komme ud af denne 

situation. Tilstanden er kendetegnet ved, at personen i længere tid udviser stress-symptomer.  
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Der findes flere opfattelser af, hvad der forsager stress, men overordnet er der en bred forståelse af, at de 

nedenstående faktorer er stressende.28 

 For lave eller for høje krav. 

 Ringe indflydelse på eget arbejde. 

 Ringe kollegial eller ledelsesmæssig støtte. 

 Traumatiske begivenheder i arbejdet, fx vold eller trusler om vold. 

 Arbejde med mennesker. 

 Forskudte arbejdstider. 

 Dårlige fysiske forhold. 

De ovenstående arbejdsrelaterede stressfaktorer stemmer godt overens med det, som dette speciale 

fokuserer på, nemlig de faktorer i arbejdsmiljøet, som fremkalder stress. Når disse faktorer eksisterer på en 

arbejdsplads i langt tid, vil arbejdspladsen have et stressfremkaldende arbejdsmiljø. Det er vigtig at nævne, 

at selvom disse faktorer er stressende, vil mennesker håndtere dem forskelligt.  

Den offentlige sektors stressbekæmpelsesredskaber 

Nedenfor gennemgås nogle af de redskaber som oftest bruges til at måle og bekæmpe stress i den 

offentlige sektor.  

Arbejdspladsvurdering 

Arbejdspladsvurderingen (APV) er et redskab, som arbejdspladser i Danmark er forpligtet til at benytte sig 

af29.  Formålet med APVen er, at kortlægge alle aspekter af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, både det 

fysiske og det psykiske30. Arbejdspladsvurderingen skal mindst revideres én gang hver 3. år, og skal 

derudover revideres, hvis der foretages større ændringer på arbejdspladsen. 

Arbejdspladserne har metodefrihed i forhold til, hvordan APV skal foretages. Det vil sige, at den enkelte 

arbejdsplads selv kan bestemme, hvordan den skal afholdes. Der skal dog indgå visse spørgsmål og den skal 

overholdes inden for visse rammer. APVen har til formål at få virksomheden til at forholde sig til 

arbejdsmiljøet, til at indsamle information om det, og til at dele denne information ud til medarbejderne 

igen. Arbejdspladsvurderingen skal altid hænge fremme et sted, hvor medarbejderne kan se den. 

                                                             
28 http://arbejdstilsynet.dk/da/laes-ogsaa/arbejdsbetinget-stress.aspx#afs3 
29 http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering.aspx 
30 http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/Arbejdspladsvurdering 

http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering.aspx
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/Arbejdspladsvurdering
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APVen er faciliteret af arbejdstilsynet, som også tilbyder at hjælpe virksomhederne med, hvordan APVen 

kan struktureres. Arbejdsmarkedsorganisationerne er en del af APV-processen i de enkelte organisationer. 

En af måderne, hvorpå arbejdstilsynet kan skride ind over for en organisation, er ved at gennemgå 

organisationens APV og ud fra denne vurdere, om virksomheden lever op til de lovpligtige standarder.31 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse  

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er et redskab til måling af den enkelte medarbejders følelse af 

trivsel på arbejdspladsen, og kan, som en del af APVen give et øjebliksbillede af, hvordan medarbejderne 

har det. Disse undersøgelser skal eksistere på alle offentlige arbejdspladser, men det er dog på ingen måde 

lovpligtigt. Det er som det fremgår af navnet en undersøgelse, som har til formål at finde ud af hvor tilfredse 

medarbejderne er med deres arbejdsplads. 

Hver arbejdsplads udarbejder deres egne standarter og procedurer for, hvordan og hvor ofte undersøgelsen 

gennemføres, og hvordan der evalueres på dem.32 

Medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtale)33 

MUS-samtale står for medarbejderudviklingssamtale. Denne foregår en gang årligt, og har til formål at 

skabe muligheder for, at medarbejder og leder kan drøfte, hvordan medarbejderen klarer sig på 

arbejdspladsen, og, frem for alt, hvilke muligheder der eksisterer for, at medarbejderen kan blive en bedre 

arbejdskraft for arbejdspladsen.34 

Stresskurser 

Stresskurser afholdes af arbejdspladser med henblik på at begrænse medarbejdernes stressniveau. Disse 

kurser er ikke decideret bundet af lovgivning. På nogle arbejdspladser er disse obligatoriske at deltage i, på 

andre er de frivillige. Kurserne har til formål at undervise medarbejderen i, hvad vedkommende selv kan 

gøre for at holde sit stressniveau nede.35 

  

                                                             
31 Arbejdstilsynet: http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering.aspx 
32 Se fx Københavns Kommunes drejebog, http://www.amk.kk.dk/upload/minisites/drejebog.pdf  
33 Arbejdstilsynet: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS/Hvad-skal-en-MUS-indeholde  
34 Arbejdstilsynet: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS 
35 Stresskursus hos HK: 
http://www.hk.dk/sundhedvelvaere/aktiviteter_og_kurser/tidligere_aktiviteter_og_kurser/tackl_stress 

http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering.aspx
http://www.amk.kk.dk/upload/minisites/drejebog.pdf
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS/Hvad-skal-en-MUS-indeholde
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS
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Valg af relevant teori 

Teoretikerne nedenfor er valgt med henblik på at redegøre for de strukturer, som gør sig gælden i det 

forskningsmiljøet, som specialet har udvalgt, og for, hvordan forskningsobjektet fungerer sammen med 

miljøet. Der er tale om følgende teoretikere: 

 Max Weber. 

 New public management. 

 Schein. 

 Abraham Maslow. 

Max Webers bureaukrati – Kontorvældet 

Den tyske sociolog og økonom Max Weber, i det følgende kaldet Weber, arbejdede det meste af sin karriere 

med at forsøge at afdække udviklingen i den vestlige verdens i takt med kapitalismens indtog. Weber 

definerede en række samfundsforhold, og anses i dag for at være en af sociologiens grundlæggere.3637 

Weber anså bureaukratiet for at være den mest optimale organisationsform i et moderne industrielt 

samfund, hvor viden og produktion skal gå op i en højere styret enhed. Han definerede bureaukratiet, som 

værende et system hvor: 

 Der eksisterer faste og klart definerede arbejdsopgaver for hver enkelt medarbejder. 

 Der er et tydeligt opdelt under- og overordningsforhold. 

 Der er klart definerede magt- og ansvarsforskelle.  

 Autoritetsstrukturen er kendt og accepteret af alle i organisationen. 

 Der udstedes skriftlige ordner fra ledelsen. 

 De ansatte lønnes og ansættes på baggrund af faglighed og erfaring. 

 Lønnen stiger, når den ansatte avancerer i hierarkiet. 

                                                             
36 Max Weber. on capitalism, bureaucracy and relgion, A selection of texts, Edited by Stanislav Andrewski, Først udgivet 
1983, forlaget George Allen & Unwin Ltd.  
37 Magt og Bureaukrati, Max Weber, Forlag: det lille forlag, udgivet 1994 (første gang 1864). 
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New Public Management – 90’ernes styringsværktøj 
New Public Management, i det følgende kaldet NPM, er et resultat af den engelske forsker Christoffer 

Hoods overvejelser om udviklingen i den offentlige sektor op gennem 80’erne.3839  

Den offentlige sektor var i 80’erne og 90’erne præget af en øget decentralisering af ledelsesansvar, 

opsplitning af afdelinger, øget brug af IT og et større samspil med den private sektor. Disse 

strukturændringer i den offentlige sektor besværliggjorde bibeholdelsen af det klassiske Weberske 

bureaukrati, som viste sig for statisk. 

Inspireret af den private sektor gør NPM oprør mod det Weberske bureaukrati ved at lægge vægt på 

ledelsen. I NPM tales der om letting managers manage og making managers manage, hvilket i praksis 

betyder, at ledelsen bliver mere synlig i det daglige arbejde, og har mere indflydelse på hver enkelt 

medarbejders arbejdsforhold. I NPM bliver Human Ressource-begrebet, samt ideen om at skabe 

incitamentsstrukturer, bærende faktorer for at sikre optimal udnyttelse af arbejdskraften.  

En NPM-leder er en strategi- og resultatorienteret leder, som i vid udstrækning styrer sin organisation 

gennem konkrete målsætninger, produktivitetsmåling og værdibaseret ledelse.  

I NPM ses medarbejderen som et socialt isoleret individ, som er på evig jagt efter rational 

nyttemaksimering. Man kan sige, at der er tale om et samfund, hvor enhver er sig selv nærmest.  

Denne grundlæggende mistillid til medarbejderen ligger til grund for den primære styringsmekanisme i 

NPM, nemlig kontraktforholdet. Kontrakter er i NPM det mest brugte ledelsesværktøj til at styre og 

kontrollere medarbejderen, og hermed sikre, at denne ikke snyder eller er dovne på jobbet. Kontrakten 

giver lederen sanktionsmuligheder, og gør op med bureaukratiets evighedsansættelser blandt 

embedsmændene.  

Denne mistillid gør sig ikke blot gældende mellem ansat og leder, men ligger også til grund for BUM-

modellen. BUM-modellen tager højde for interessekonflikten i kommuners dobbeltrolle i forhold til både at 

være bestiller, udfører og modtager i styringen af offentlige ydelser.  

  

                                                             
38 Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, 1991 
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Maslows Behovspyramide – Menneskelige behov i arbejdslivet 

En relevant faktor i forhold til forhindring eller udviklingen af stress i arbejdslivet er behovsopfyldelse. 

Mennesket som væsen har iboende behov, som kommer til udtryk mere eller mindre bevidst og i større eller 

mindre grad. Det gør sig også gældende på 

arbejdspladsen.4041  

At mennesket har behov for den rette viden 

om, hvordan arbejdet skal udføres, samt de 

rigtige fysiske redskaber til at gøre det, kan 

anses for at være en selvfølgelighed, men 

at udførelsen af arbejdet også afhænger af 

udførerens tilfredshed og motivation, er et 

relativt nyt begreb.  

Abraham Maslow, i det følgende kaldet 

Maslows, var en russisk-amerikansk 

psykolog, der i forbindelse med sit arbejde, 

som underviser på Brooklyn College, opstillede sin allermest kendte teori: Behovspyramiden, som vist i 

skemaet42.   

I en tid, hvor de fleste psykologer og forskere var optaget af psykiske anormaliteter og bekæmpelsen og 

helbredelsen af psykiske lidelser, var Maslow interesseret i udvikling af potentiale og helbredelse gennem 

personlig udvikling. Dette blev senere starten på det, der i dag kendes som Positiv Psykologi. Ifølge Maslow 

indeholder mennesket et uanet potentiale, som kan stimuleres og ligge til grund for personlig vækst og 

motivation. Denne personlige udvikling sker ifølge Maslow gennem hele livet.  

Maslow beskriver i sin teori, hvordan menneskets behov opstår kronologisk, og hvordan de er indbyrdes 

forbudne. Når et behov er dækket opstår et nyt. I Behovspyramiden ses, hvordan behovsopfyldelsen skal 

ske nedefra og op, og eksempler på hvordan de forskellige behov kan dækkes. Maslow anså de tre nederste 

niveauer – fysiske behov, tryghed og sociale behov – for mangelbehov. Mangelbehovene kendetegnes ved, 

at kunne opfyldes. Hvis disse behov ikke er opfyldt, vil mennesket være fastlåst i uro og frustration, og vil 

ikke kunne opleve nogle af de overliggende behov. Uroen forsvinder så snart mangelbehovene er opfyldt, 

                                                             
40 Management, Abraham H. Maslow, John Wiley and sons Inc. 1998 
41 Classics of organizational behavior – Walter E. Natemeyer, J. Timothy Mcmahon – Third edition Waveland press Inc. 
2001, Third edition. S. 68 
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og herefter udvikler behovet sig ikke. De to øverste behov – egobehov og selvrealisering - kaldes 

vækstbehov.  Vækstbehovene opstår først, når mangelbehovene er opfyldt, og kendetegnes ved ikke at 

kunne decideret opfyldes, men kan stimuleres og vække menneskets motivation. 

                           

Schein - Organisationskultur 

Edgar H. Schein’s teori stammer tilbage fra starten af 1980´erne, hvor virksomhederne begyndte at tale om 

temaet virksomhedskultur. Scheins måde at se på 

virksomhedskultur, er illustreret på modellen 

nedenfor. Schein anser virksomhedskultur, som 

noget, der eksisterer i organisationen. 

Virksomhedskultur er noget, som i høj grad kommer 

fra lederen og den anlagte ledelsesstil43. Lederen kan 

via visse tiltag skabe bestemte artefakter via sin 

adfærd, som så påvirker resten af organisationen 

gennem de herskende værdier, som går videre og 

bliver til grundlæggende antagelser omkring ”hvordan man bare gør”.4445 

Artefakter kan beskrives som fysisk tilstedeværende objekter eller handlinger. En organisationskultur kan 

påvirkes blot ved brug af bestemt inventar. Hvis en virksomhed, gør meget ud af indkøbe inventar, som giver 

et meget teknologisk eller moderne indtryk, vil det påvirke de værdier, virksomheden har i forhold til brug 

af teknologi til løsning af arbejdsopgaver. Dette vil igen påvirke organisationens værdier, så den finder det 

passende fx at bruge penge på ny teknologi, og det vil føre til en antagelse om, at mere teknologi er bedre 

end lidt teknologi. En medarbejder, som er socialiseret ind i en organisation med denne antagelse, vil måske 

have svært ved at forklare en udeforstående, hvorfor det er godt at bruge teknologi til løsning af problemer. 

Det vil i virksomheden være en antagelse, som er accepteret, og som der ikke stilles spørgsmålstegn ved. 

Virksomhedskultur, også kaldt organisationskultur, gør sig gældende i alle menneskelige grupper, fra 

nationer, til virksomheder og ned til familieniveau. Disse grundlæggende antagelser gør sig gældende 

                                                             
43 http://carina-nygaard.dk/wp-content/uploads/2011/09/organisationsmodelbillede.jpg 
44 Classics of organizational behavior – Walter E. Natemeyer, J. Timothy Mcmahon – Third edition Waveland press Inc. 
2001, Third edition. 

45 Organisationskultur og ledelse Edgar H. Schein, forlaget Valmuen, udgivet 2000, 2. udgave 

http://carina-nygaard.dk/wp-content/uploads/2011/09/organisationsmodelbillede.jpg
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uanset om de er gavnlige eller skadelige. En virksomhedskultur er på ingen måde en homogen størrelse, i 

alle organisationer vil den være delt op i kulture og subkulture. 

Virksomhedskulturen vil derfor kunne ses som en samling af flere antagelser, subkultur vil gøre sig 

gældende i form af at de varierende antagelser. 

Videnskabsteoretiske overvejelser 

I dette speciale er fokus på strukturerne og på deres evne til at reducere eller frembringe stress. Speciale 

har derfor ikke til opgave at behandle stress som et medicinsk tema. I stedet antages det, at stress er en 

sygelig tilstand, som opstår, når bestemte forhold gør sig gældende i en organisation. Derfor er der valgt 

inddrage teori i opgaven, som belyser, hvornår der opstår grobund for disse forhold, og med hvilke midler 

det bliver forhindret. 

Udtrykket ”strukturer” dækker over alle de faktorer, som gør sig gældende i det miljø, som medarbejderen 

træder ind i på sin arbejdsplads. Udtrykket tager ikke udgangspunkt i de personlighedstræk, som 

medarbejderen har, eller det, som medarbejderen selv har kontrol over. 

Der tages ikke stilling til om medarbejdere kommer ud for hændelser i deres privatliv, som er 

stressfremkaldende. Der tages heller ikke stilling til psykiske lidelser, som ville gøre dem mere tilbøjelige til 

at blive ramt af stress.  

Max Webers verdensopfattelse var præget af en forståelse for virkelighedens kompleksitet. Målet for 

Webers studier var at opnå forståelse, og han beskriver sociologi som værende ”en fortolkende forståelse af 

social handling, og derved en kausal forklaring af dens retning og konsekvenser”.46  

Herved kan Webers verdenssyn ses i forlængelse af hermeneutikken. Grundantagelsen i hermeneutikken er, 

i modsætning til positivismen, at vi altid fortolker vores omgivelser, og at vores fortolkning altid vil være 

præget af vores egen forforståelse af verden.  

Hermed mener hermeneutikken ikke at kunne beskrive virkeligheden præcis, som den er, men at enhver 

forskning skal forstås ud fra sin kontekst og behandles ud fra denne. En forsker kan aldrig være fuldstændig 

objektiv, og vil altid præge den virkelighed han forsker i. Denne grundantagelse bærer Weber videre i sine 

sociologiske studier, som tog udgangspunkt i en fortolkning af virkelige cases, set i forhold til historien og en 

forståelse af menneskelig adfærd.  

                                                             
46 The Weberian Theory of Rationalization and the McDonaldization of Contemporary Society 
George Ritzer, 1992; s. 124 
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Ved at inddele historien i unikke begivenheder, og derved skabe et generaliseret billede af virkeligheden 

mente Weber, at man kunne opnå en forståelse af kompleksitet. Dette ligger også til grund for Webers brug 

af idealtyper, såsom bureaukratiet og autokratiet. Weber mente ikke nødvendigvis, at disse idealer var et 

udtryk for det bedst mulige, men at de var en overdreven type, som kunne bruges til at konceptsualisere 

virkeligheden. Weber brugte disse idealer til at sammenligne virkeligheder og finde ligheder mellem dem, 

og på baggrund af dette opnå forståelse.  

Hvor det klassiske Weberske bureaukrati er opstået på baggrund af Webers observationer og fortolkninger 

af eksisterende strukturer med henblik på at opstille en idealtype47, er NPM opstået som ledelsesstrategi på 

baggrund af en række reformeringer i den offentlige sektor op igennem 80’erne og 90’erne.  

Webers bureaukrati kan ses som det teoretiske ideal for den produktive, forudsigelige og standardiserede 

organisation, som kun tager højde for produktiviteten og outputtet i organisationen, men ikke den enkelte 

medarbejders motivation og trivsel. NPM er opstået som følge af ønsket om afbureaukratisering og 

tillægger individet i organisationen stor betydning.  

NPM fokuserer på samspillet, magtforholdet og incitamentsstrukturerne mellem leder og underordnet. 

Bureaukratiet skaber incitament gennem hierarki og gensidig accept af magtforhold, hvilket forudsætter, at 

individet ikke forholder sig til sin egen trivsel, egen motivation og indflydelse på arbejdspladsen.  

Dette gøres der op med i NPM, som identificerer problematikker i forhold til trivsel og produktivitet. Ifølge 

NPM er individet nyttemaksimerende og vil i alle henseender være sig selv nærmest. Herved distanceres 

medarbejderen fra arbejdspladsen og bryder med idealet i bureaukratitanken. Hvis ikke individet arbejder 

for organisationen, men for sig selv, skal individet kontrolleres og ledes, for at sikre det optimale output.   

I forståelsen af virkeligheden i den offentlige sektor i dag, er det svært at komme uden om Webers 

indflydelse på, hvordan den offentlige sektor er organiseret. Det er grunden til, at Weber i dette speciale 

benyttes som referenceramme i forhold til, hvordan den offentlige sektor i mange år har været opbygget og 

har fungeret. I et forsøg på at forstå, hvordan de interviewede ledere opfatter ansvars- og magtforhold, 

samt hvordan lederne generelt leder deres afdelinger, benyttes Webers bureaukratitanke derfor, som 

sammenligningsgrundlag.  

                                                             
47 Max Weber. on capitalism, bureaucracy and relgion, A selection of texts, Edited by Stanislav Andrewski, Forlaget: 
George Allen & Unwin Ltd. Udgivet 1983. s. 4 
 



31 
 

NPM er en ledelsesstrategi, som har vundet indtog i den offentlige sektor. Strategien gør op med 

centraliseringen i et forsøg på at skabe ledere frem for overordnede48. Tankegangen i New Public 

Management bruges til at analysere, dels hvordan ledere og ansatte i dag forstår indbyrdes ansvarsforhold, 

og dels hvordan ledere i den offentlige sektor i dag har ansvar for at motivere, drage omsorg og lede sine 

medarbejdere, fremfor blot at udstede opgaver og udøve magt.  

Herved benyttes NPM, som en mere nutidig teoretisk reference til forståelse af den virkelighed, der 

eksisterer mellem ledere og ansatte i den offentlige sektor i dag. Derfor benyttes netop NPW og Weber, som 

både samspillende virkeligheder i den offentlige sektor, og som hinandens modsætninger i analysen.  

Til at forklare og forstå hvordan stress reelt set kan minimeres, benyttes Maslows behovspyramide i 

specialet som teoretisk afsæt. Maslow anses for at være grundlægger til humanistisk psykologi, som tager 

udgangspunkt i menneskets iboende potentiale. Humanistisk psykologi kaldes også Den 3. Vej, da den tager 

afstand fra de to herskende psykologiske retninger i samtiden, psykoanalysen og behaviorismen. Denne 

psykologiske opfattelse forsøger ligesom hermeneutikken ikke at beskrive en eksakt sandhed, men søger at 

fortolke og forstå menneskelig adfærd gennem observationer.  

Maslows benyttes, i modsætning til NPM, til at analysere hvordan mennesket søger udvikling på sin 

arbejdsplads. Med grundtanken om, at mennesket har et iboende potentiale, og at behov enten kan 

opfyldes eller stimuleres, bruges Maslow i specialet til at fortolke, hvordan de interviewede ansatte søger 

sine behov opfyldt. Ikke som nyttemaksimerende individer, men som psykologiske væsner med behov og 

ønsket om personlig udvikling.  

Denne behovsopfyldelse kan ifølge Maslow ske i 5 forskellige stadier i hans behovspyramide. På alle 

niveauer af pyramiden gør samspillet mellem ansat og leder sig gældende, idet lederen har indflydelse på 

opfyldelsen af de niveauinddelte behov. Derfor benyttes behovspyramiden til at forstå, hvordan en 

medarbejder agerer i sit arbejde, hvordan vedkommende søger ansvar, indflydelse og anerkendelse, men 

også hvordan individet bremses i sin udvikling, hvis ikke behovene bliver mødt af lederen eller 

organisationen.  

Det har været overvejet også at inddrage Frederick Herzbergs To-faktorteori i specialet. Denne teori deler 

de menneskelige behov op i hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer. To-faktorteorien er god til at beskrive 

menneskers behov for ting, som hjælper dem med at opretholde livet, og andre ting som motiverer dem. 

                                                             
48 Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, 1991 s. 96 
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Herzberg mener at disse to ting er forskellige. Men det er vurderet, at teorien ikke i tilstrækkelig grad kan 

anvendes til at beskrive stressproblematikken. 49 

Maslows og Herzbergs teorier bliver nogle gange sammenlignet i forhold til hvordan menneskers behov 

vurderes. Den mest afgørende forskel på teorierne er forskellen på deres vurdering af disse behov. Herzberg 

vurderer at mennesket har nogle behov, som skal være opfyldt for, at mennesket har det godt nok, og andre 

behov for at være motiveret. Maslow mener, at alle behovene, hele tiden, vil være til stede i mennesket. 

Det ville derfor være muligt med udgangspunkt i Herzbergs teori at hævde, at hvis blot Hygiejnefaktorerne 

var opfyldt, ville mennesket kunne have det godt og ikke få stress. Maslows teori vil derfor være bedre til at 

beskrive stressproblematikken, da den i højere grad også kan bruges til at beskrive, hvorfor fx en 

medarbejder kan blive stresset, fordi personen føler sig fanget i en meningsløs arbejdsopgave, og derfor 

ikke oplever personlig udviklingen.50 

Schein er inddraget i specialet for at belyse grænsefeltet mellem forskningsobjekt og forskningsmiljø, og 

hvordan disse fungerer indbyrdes. En organisation består af nogle individer, som agerer inde for en ramme. 

Når organisationen agerer på en måde, fx ved at gennemføre en stresskurser, vil der ske en indvirkning på 

individerne i organisationen. I dette grænsefelt foregår afsendelse og modtagelse. Afsender og modtager 

kan have de bedste intentioner, men hvis denne proces ikke går som planlagt, vil det ønskede mål ikke 

kunne opnås. 

Det har været overvejet også at inddrage Erwin Goffmans teori om ansigtsarbejde51 i specialet. Teorien 

indebærer kort sagt, at mennesket vil tage bestemte masker på i en bestemt social kontekst. Dermed ville 

teorien i specialet kunne være brugt til at beskrive, hvilken form for ansigtsarbejde, der foregår på 

arbejdspladser i forbindelse med stress, og hvordan medarbejderne reagerer på det. Goffman forholder sig 

også til fx måder man strukturer incitamentsstrukturerer og ledelsesredskaber på. Desuden Goffman 

arbejder med begreberne front stage og back stage, som dækker over, hvordan mennesker deler nogle ting 

med andre mennesker på en social scene, imens de holder andre ting tilbage. 

Goffman er kendt for at have arbejdet med patienter på psykiatriske hospitaler, og har redegjort for, 

hvordan patienter faldt ind i en bestemt form for adfærd. Schein forholder sig til, hvordan mennesket tager 

                                                             
49 Work and the nature of man, Frederick Herzberg, stables press, 1968. S. 37 
50 Organisation, Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, forlaget Trojka, 4. Udgave 4. oplag – udgivet 2010, s. 
87 
51 Stigma om afvigerens sociale identitet, Erwin Goffman, Forlaget Samfundslitteratur, 2009, 2. udgave. S. 104 
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værdier til sig, som de ender med at tro på, og mener at mennesket har en holdning, men ikke udtrykker 

den. 

Det er dog vurderet, at Scheins teori er bedre til at vurdere temaet stress og adfærd på arbejdspladsen end 

Goffmans, da stress i høj grad handler om, hvad medarbejderen tænker om værdier og opfattelser. Den 

afgørende faktor er, hvilken opfattelse personen har af sig selv. Personer, som lider af stress, mener ofte, at 

deres arbejde er utilstrækkeligt, og kan derfor have en tendens til at tro, at de ikke kan tillade sig at gå til 

deres leder og bede om hjælp52. Schein er også bedre til at beskrive den kultur og det holdningsarbejde, der 

foregår, når medarbejdere bliver udsat for stressbekæmpelsesredskaber. 

Analyse 

Hvad gør stress 

Ifølge en undersøgelse fra det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA)53 fra december 2012, føler 

15% af de adspurgte sig ofte eller hele tiden stressede. Af undersøgelsen fremgår det også, at kun 4,62% af 

de adspurgte mener, at kilden til deres stress skyldes forhold i privatsfæren. 52,19% mener, at denne stress 

skyldes ting, der sker i arbejdssfæren, og 43,19% mener, at der er tale om en blanding af de to miljøers 

samspil.  

I en undersøgelse foretaget af ugebrevet A4 mener 59% af adspurgte, som har lidt af stress, ikke, at de har 

modtaget nogen hjælp fra deres leder. Den selvsamme undersøgelse bevidner, at mange ledere mener, at 

stress oftest skyldes forhold, som gør sig gældende i privatsfæren.54 

En undersøgelse fra Cowi55 dokumenterer, hvordan det er uhyre effektivt, når alle ledere og medarbejdere 

deltager i bekæmpelsen af stress. Denne form for indsats består både af informationsarbejde, såvel som ved 

at give medarbejderne direkte indflydelse på arbejdets organisering. 

Der er derved indikationer for, at lederen af en afdeling har en stor indvirkning på arbejdets organisering, 

såvel som på udviklingen af stress, og de sygdomme, som kan følge med, som fx depression. En toårig 

undersøgelse tilbage fra 200756 dokumenterer en klar sammenhæng mellem hvorvidt medarbejderen føler 

                                                             
52 Sundhed.dk om stress: https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-livsstil/stress/hvad-er-stress/ 
53 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljoe-og-helbred-20/arbejdsmiljo-og-helbred-
2012/arbejdsmiljoeet-i-ord/psykisk-arbejdsmiljoe/~/media/Projekter/AH2012/Faktaark/6-2--Foele-sige-stresset.pdf 
54 http://www.ugebreveta4.dk/a4-fakta.htm?~/media/UBA4/2009_33/grafik/04.gif 
55 http://stressforeningen.dk/index.php?option=com_k2&view=item&id=40:stress-i-tal&Itemid=38 
56 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23476045 

https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-livsstil/stress/hvad-er-stress/
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljoe-og-helbred-20/arbejdsmiljo-og-helbred-2012/arbejdsmiljoeet-i-ord/psykisk-arbejdsmiljoe/~/media/Projekter/AH2012/Faktaark/6-2--Foele-sige-stresset.pdf
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljoe-og-helbred-20/arbejdsmiljo-og-helbred-2012/arbejdsmiljoeet-i-ord/psykisk-arbejdsmiljoe/~/media/Projekter/AH2012/Faktaark/6-2--Foele-sige-stresset.pdf
http://www.ugebreveta4.dk/a4-fakta.htm?~/media/UBA4/2009_33/grafik/04.gif
http://stressforeningen.dk/index.php?option=com_k2&view=item&id=40:stress-i-tal&Itemid=38
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23476045
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sig retfærdigt behandlet af sin leder, og om den pågældende medarbejder vil udvikle en klinisk depression. 

Ifølge nogle forskere er stressfremkaldt depression ikke nødvendigvis et onde, fordi depression er en 

naturlig tilstand, som kroppen kan sætte mennesket i. Ifølge denne forskning er depression en af kroppens 

forsvarsreaktioner for at komme væk fra kilden til depressionen, og tvinge personen til at begynde at træffe 

valg for at opretholde eget liv. Depression gør mennesket ude af stand til at fokusere på meget andet end at 

få det bedre.57 

Managementstrukturernes betydning for stress 

Dette afsnit handler om de managementstrukturer, som den danske offentlige sektor er organiseret ud fra. 

Udtrykket managementstrukturer dækker over nogle ledelsesprincipper, organisationsopbygning og 

incitamentsstrukturer. Tilsammen udgør disse nogle faster principper for hvordan den ledes og organiseres. 

Det følgende afsnit vil beskæftige sig med strukturerne er i den offentlige sektor ud fra de foretagne 

interviews, og hvordan sektoren forholder sig til temaet stress. 

Hvad er det du tænker på når jeg bruger ordet stress? 

Mange af interviewpersonerne bruger udtrykket ”ude af balance”, når de bliver spurgt om ovenstående. De 

fleste fortæller, at det er spørgsmål om, at den stressramte ikke er i balance i forhold til, hvor meget arbejde 

de har. Nogle interviewpersoner går endnu længere og siger, at der bliver strammet for meget op i den 

offentlige sektor i forhold til ressourcer og arbejdsmængde.  

Der er nogle af interviewpersonerne, som mener, at mennesker generelt kan have svært ved at kende 

forskel på at have travlt og være stresset. Der beskrives også en tendens til ikke at kunne forholde sig 

realistisk til, hvad der er ressourcer til. Derfor tilstræber man flere steder i den offentlige sektor ikke at tage 

de produkter eller services ud af organisationen, som der ikke mere er ressourcer til. Der insinueres et 

konstant pres fra toppen og ned, om at medarbejderne skal produceres mere.  

Der drages allerede i dette spørgsmål en sammenhæng mellem temaet stress, arbejdsorganisering og 

arbejdsmængde. Der er derfor en bevidsthed hos interviewpersonerne om, at stress eksisterer, og at de 

mener, at det er et problem, når det opstår.  

Udtrykket ”mangel på balance” går igen i flere interviews som svar på, hvad stress er. Selve udtrykket er 

meget bredt. Det vurderes dog, at der menes, at der tages udgangspunkt i at ”ude af balance” dækker over 

                                                             
57 http://www.frontiersin.org/evolutionary_psychology/10.3389/fpsyg.2011.00159/abstract 
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en antagelse om, at der skal eksistere en balance, hvor der er sammenhæng mellem arbejdet og 

medarbejderens forventede formåen.  

Formåen er ligeledes et begreb, som har en vis betydning. Når der i interviewesne gives udtryk for, at der er 

en begrænsning for, hvor meget et menneske kan, er det et udtryk for en managementstruktur eller et 

ledelsessyn. Det kan ses i forhold til NPM tilgangen, hvor der er en begrebsmæssig forståelse af menneskets 

arbejdsmæssige begrænsninger.58  

Hvordan ville du lægge mærke til, om en medarbejder var stresset? 

I Spørgsmål 4 bliver de samme personer spurgt om, hvordan de ville lægge mærke til, at en medarbejder var 

stresset. Medarbejdernes og ledernes svar ligger tæt på hinanden. De fleste svarer, at de ville lægge mærke 

til personens adfærd, og om denne pludselig var ændret. Om personens humør var svingende, eller at 

personen begyndte at producere mindre, end den pågældende tidligere havde gjort.  

Der var en af lederne, som til svar på spørgsmålet refererede til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. 

Lederen var dog ikke afvisende overfor, at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen havde visse 

begrænsninger i forhold til at kunne opspore personer med stress.  

En er i sig selv en ting, som falder godt i tråd med NPM, da den tager udgangspunkt i den 

naturvidenskabelige tilgang til måling59. Lederen, som henviste til medarbejdertilfredshedsundersøgelse, 

var topleder i en stor organisation, og betonede, at denne selvfølgelig havde svært ved at tage højde for alle 

medarbejdere i organisationen. Kommentaren skal formentlig forstås i forhold til medarbejdere, som 

lederen ikke havde meget at gøre med personligt i det daglige. Lederen svarede der udover, ligesom flere af 

de andre ledere og medarbejdere, at hun ville være opmærksom på ændring i personens adfærd eller en 

øget irritabilitet. 

Interviewpersonernes besvarelse af spørgsmål 3 og spørgsmål 4 er begge klart udtryk for at både Webers 

teori og NPM-tilgangen, der er meget stærkt forankrede tanker på de interviewedes arbejdspladser.  

I NPM er det lederen, som på organisationens vegne har råderet over medarbejderens arbejdskraft60. Det er 

derfor også denne, som kan aflaste medarbejderen, når lederen mener, at medarbejderen er stresset. Ifølge 

den Weberske tankegang ville personens opgaver være væsentlig mere standardiserede og medarbejderen 

ville derfor inden for sit eget aflukkede felt, selv kunne vurdere, hvor meget personen kunne præstere. 

                                                             
58 Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, 1991, Table 1. 
59 Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, udgivet 1991. Table 1. 
60 Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, udgivet 1991. S. 94 
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Weber ville dog også tage udgangspunkt i, at mennesket ville stræbe efter produktivitet, da dette er en del 

af kapitalismens ånd61. I NPM ville man mene, at medarbejderen selv ville prøve at supermaksimere. Derfor 

vil medarbejderen forsøge at give lederen indtryk af at medarbejderen er mere stresset end, hvad denne i 

virkeligheden er, for at få mere tid til sine opgaver, og derved vil forsøge at skåne sig selv.  

Tanken om, at medarbejderen forsøge at skåne sig selv for yderligere ansvar og opgaver, strider dog imod 

Maslows tanke om, at medarbejderne stræber efter anerkendelse både for anerkendelsens skyld og for at 

opnå goder, som fx forfremmelser og mere spændende opgaver.  

Derfor er det lederen, som kan hjælpe med stresslindring, da de ovenstående anerkendelsesfaktorer 

bevilges gennem lederen i NPM. For at det kan fungere, kræver det dog en god tovejs kommunikation 

mellem leder og medarbejder.  

NPM tager udgangspunkt i, at lederen skal vise vejen for de ansatte, og fortælle dem præcis, hvad de skal 

gøre, samt at medarbejdernes indsats skal måles for, at ledersen kan være sikker på, at de faktisk gør deres 

arbejde. Ved at måle medarbejdernes produktivitet, inddrages det elenment, at ansatte kunne finde på at 

lave andet i arbejdstiden, end at arbejde. For Weber handler det mere om at købe en loyalitet og sørge for, 

at personen ikke overskrider sine beføjelser. En afgørende forskel er derfor at sikre produktivitet. Weber 

fokuserer på loyalitet og system, men dette kan i det moderne samfund godt eksisterer uden den så høje 

pris, han er villig til at betale for den. I det weberske bureaukrati bliver den gode medarbejderen for sin 

loyalitet tilbudt livslange ansættelse.62 

Der er ikke stillet konkrete spørgsmål i interviewsne til de ansattes vilje til at være produktive, der er med 

andre ord heller ikke stillet spørgsmålstegn ved den. Det ville også være svært ud fra kvalitative interviews 

at få svar på produktivitet. Tager man dog udgangspunkt i Webers tankegang om bureaukraterne som den 

loyale skare af medarbejdere, må det antages at personer, som får ansættelse i den offentlige sektor, 

vælger stilling ud fra andre kriterier, end at supermaksimere egen indtægt og stilling. Dette bekræftes af en 

af de interviewede medarbejder, som antager, at der er et hårdere arbejdspres i den private sektor. 

Interviewpersonen mener også, at der er et højere arbejdspres i staten, end i en region, som den personen 

arbejder i. 

                                                             
61 Magt og Bureaukrati, Max Weber, Forlag: det lille forlag, udgivet 1994 (første gang 1864). s. 54 

62 Magt og Bureaukrati, Max Weber, Forlag: det lille forlag, udgivet 1994 (første gang 1864). s. 65 
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Ifølge Weber bør medarbejdere lønnes efter deres plads i hierarkiet. Udtrykket hierarki har en tendens til at 

blive brugt abstrakt, i den moderne offentlige sektor. Weber tager udgangspunkt i, at en stilling er en plads i 

hierarkiet, som er standardiseret og klart defineret af over-og underordningsforhold. Der er derfor tale om 

en lukket kasse, hvor der er en klar sammenhæng mellem løn, titel og arbejdsbyrde. I den offentlige sektor 

er der, på baggrund af den Weberske tankegang, taget udgangspunkt i en meget klar 

forventningsafstemning fra det øjeblik af, hvor den ansatte accepterer stillingen.63 Arbejdspladsen er 

bevidst om, hvad den giver, og medarbejderen er bevidst, om hvad denne modtager. 

Mener du at forventningsafstemning er en effektiv måde at forhindre stress på? 

I spørgsmål 5 refererer flere af interviewpersonerne til forventningsafstemning som en god måde at 

forhindre stress på. Der er en bred enighed blandt de interviewede medarbejdere og som ledere om, at 

stress ofte opstår i omstillingsperioder, og at stress skyldes uklare forventninger til den enkeltes præstation. 

Eller hvis en medarbejder har for høje forventninger til sig selv, eller kræver for meget af sig selv. Uklarhed 

omkring opgaver er også nævnt af flere, som en stressfremkaldende faktor. 

Hvad tror du stress på arbejdspladsen skyldes? 

I spørgsmål 6 bliver interviewpersonerne spurgt, om deres bud på, hvad stress på arbejdspladsen skyldes. 

De fleste, bortset fra én, giver klart udtryk for, at det i høj grad skyldes for stor arbejdsmængde. Nogle 

svarer, at medarbejderne ikke siger fra i tide, mens andre mener, at det er fordi de offentlige budgetter er 

under pres. 

Det var ikke alle interviewpersoner, som udviste kendskab til NPM, men alle kunne genkende de 

grundlæggende principper, som går igen i NPM. Interviewpersonernes svar er derfor prædefineret af deres 

begrebsverden, og opfattelse af, hvad den offentlig sektor er. 

Alle 3 interviewede ledere fortæller om medarbejdere, som ikke forventningsafstemmer, og derfor ryger ud 

af balance. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan det er lykkedes at sammenblande en psykologisk 

mekanisme med NPM. NPM lægger vægt på, at der skal være kvantificerbare standarder for, hvor meget 

arbejde, en person skal lave. Dette reducerer mange bureaukrater til at der skal arbejdes efter sammen tids- 

og mængderegler. Det giver ikke så meget rum til kvaliteten i arbejdet, men insinuerer at alt kvalitet er 

kvantificerbar. I de interviewede ledernes svar bliver den kvantificerbare tankegang brugt til at måle, 
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hvordan en personlig følelsesbaseret tilstand, skal bestemme, hvor meget en person kan arbejde, og hvor 

meget vedkommende skal producere. 

Adspurgt, hvad der virkede stressreducerende, har flere interviewpersoner nævnt, at inkludering i 

arbejdsprocesserne, kan virke. Flere nævnte også, at det gavnede deres motivation, at blive inkluderet. Der 

er derfor tale om, at inddragelse både virker stressforebyggende og samtidig kan forbedre motivationen.  

Nogle medarbejdere har en for stor arbejdsmængde, og det skal reguleres i samarbejde med lederne. På 

denne måde er NPM-vinklen med aktiv stærk ledelse god til at forhindre stress, da medarbejder og leder 

sammen kan vurdere presset på den enkelte medarbejder, og afstemme ressourcer til den enkelte 

medarbejdere herudfra.  

Når organisationer arbejder med en stærk NPM-leder er det en nødvendighed, at denne leder er sensitiv 

over for medarbejdernes trivsel. Der ville ellers kunne opstå en situation, hvor lederen forsøger af forøge 

medarbejdernes produktivitet uden fokus på medarbejderens trivsel, hvilket ville kunne føre til stress blandt 

medarbejderne. Alternativet til en NPV-ledelse er det bureaukrati, som Weber foreslår, hvor medarbejderen 

arbejder inden for de fastlagte rammer, som organisationen fastsætter. Christopher Hood beskriver dette 

også som PPA64, hvor forskellen på leder og medarbejder i bureaukratiet i forhold til autoritet og løn, er 

relativt lille. For at PPA strukturen skal kunne bekæmpe stress og overlastning, skal der ikke være andre 

lederen højere oppe i bureaukratiet, som kan lægge pres ned af på disse personer.  

PPA modellen gør derfor medarbejderen i stand til at holde for meget arbejde væk fra sig, da personen i sig 

selv er meget selvkørende. PPA-bureaukratiet er dog ikke kendt for at give glæde eller frihed til nogle 

personer, det er tvært imod gennem litteraturen kendt for at være ufremkommeligt65. Der i imidlertid andre 

elementer, end for meget arbejde, som kan føre til stress. Derfor kan det element fra PPA, som gør det 

muligt for medarbejderen at få kontrol over sit eget arbejde, virke stressreducerende66.  Denne kontrol skal 

dog altid balanceres i forhold til organisationens målsætninger og andre medarbejderes kontrol over eget 

arbejde, for, at der ikke opstår et nyt stressfremkaldende element. 

Der opstår dog et problemer med NPM-teorien. Den tager udgangspunkt i, at medarbejderne vil for lidt, 

eller kun det, personerne selv vil67. Men spørger man medarbejderne, er det nærmere det modsatte, som 

er tilfældet. Der eksisterer dog også en anden mulighed: Medarbejdere kan være motiveret igennem magt.  
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NPM beretter, hvordan embedsmænd ønsker at forøge deres egen indflydelse i organisationen, så meget 

som muligt. NPM prøver derfor at begrænse medarbejdernes magt, men der er også en klar sammenhæng 

mellem magt og motivation. Ledelsen prøver at indgå handeler med medarbejderne om økonomiske 

incitamenter, mod at medarbejderne opgiver magt68. Det kan dog ikke påvises, at det er en handel, som 

medarbejderne er villige til at indgå. I forhold til interviewsne, er det derfor svært at påstå, at de 

økonomiske incitamenter betyder meget for medarbejderne. Det, som medarbejderne er motiveret af, er 

det, som lederen gerne skulle undgå at de får, nemlig magt. 

Et andet problem er, at flere af interviewpersonerne ikke tager udgangspunkt, i at de mangler motivation. 

Specielt de interviewede ledere, og en enkelte medarbejder, fortæller hvordan medarbejdernes problemer 

ofte er, at de ikke kan finde ud af at sige fra i forhold til at påtage sig flere arbejdsopgaver.  

En medarbejder fortalte, hvordan hendes leder indgik et kompromis med hende om, at hun kunne komme 

og gå på arbejdspladsen som hun selv ville. Det værste der kunne være sket for denne kvinde var, ifølge 

hende selv, at blive taget af sine arbejdsopgaver, som hun fandt utrolig spændende.  

Delkonklusion 

Stress defineres blandt langt de fleste interviewpersoner, som værende en tilstand hvor medarbejderen er 

”ude af balance”. Der fremhæves dog forskellige balanceforhold:  

 Balancen mellem formåen og tidspres. 

 Balancen mellem formåen og forventning fra ledelsen. 

 Balancen mellem formåen og egne forventninger. 

 Balancen mellem privatliv og arbejdsliv. 

 Balancen mellem formåen og egne ønsker om ansvar og spændende opgaver. 

Alt i alt tegnes der et meget bredt billede af de forhold, der gør sig gældende, når en medarbejder rammes 

af stress. Både de interviewede medarbejdere og ledere er opmærksomme på disse mange forhold, og 

kompleksiteten i at opdage og håndtere dem. De fleste svarer, at de vil observere deres kolleger eller 

medarbejderes ændrede adfærd, og derudfra skønne, at der var noget galt.  

                                                             
68 Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, udgivet 1991 S. 97 

 



40 
 

Det er tydeligt, at de interviewede lederes og medarbejderes motivation og muligheder for at bekæmpe 

stress, er forskellige. Lederne er underlagt politiske krav, og arbejder som repræsentanter for en NPM-

præget kultur, hvor menneskets arbejdsliv skal kunne måles og vejes. Lederne udtrykker derfor oftest, at 

løsningen ligger i forventningsafstemning – en situation hvor lederen kan forholde sig meget konkret til den 

mængde arbejde, der kan lægges på den enkelte medarbejder.  

 

DJØFerne og motivation på de offentlige arbejdspladser 

Det fremgår ar svarene på spørgsmålene, at DJØFerne udgør en minoritet i de afdelinger, hvor 

interviewpersonerne arbejder. Det kan så tvivl om, hvor repræsentativ DJØFerne er for alle medarbejdere i 

det offentlige. Men da DJØFerne har meget indflydelse i de offentlige organisationer, er det muligt alene 

veda t undersøge denne faggruppe, at se om der er sammenhænge imellem motivation, indflydelse på eget 

arbejde, og på hvordan dette påvirker stress niveauet. Det vil ikke nødvendigvis være alle faggrupper, som 

kan trække på disse faktorer om stressreducerende mekanismer. 

Flere af de interviewede ledere nævner det såkaldte rådighedstillæg, som DJØFerne modtager i kraft af 

deres overenskomst. De giver dog på ingen måde udtryk for, at de pga. rådighedstillægget i højere grad 

trækker på DJØFerne, end på andre faggrupper.  

Både de interviewede ledere og medarbejdere kan ikke berette om nogen forskel i motivationen imellem 

disse faggrupperne på arbejdspladsen. Én leder mener endda at det ville give en form for disharmoni, hvis 

han begyndte at trække på DJØFerne med reference til deres rådighedstillæg. Interviewsvarende stemmer 

ikke overens med NPMs brug af incitamentsstrukturer om den personlige nyttemaksimering, hvis disse 

strukturer fortolkes i den klassiske forstand. I den klassiske forstand er incitamentsstrukturer økonomiske. 

Det er netop er en del af NPMs opgør med PPA69. Der må derfor være andre faktorer, som får en 

medarbejder til at møde op og arbejde, end muligheden for en eventuel bonus.  

Men det kommer igen an på hvad det er for en bonus, der kunne være på tale. Blandt de adspurgte, har det 

fremgået, at indflydelse har været en motivationsfaktor. NPM har derfor ret i forhold til, at medarbejdere 

godt kan lide at få magt over eget arbejde. 

NPM tager udgangspunkt i, at mennesket er nyttemaksimerende, men der er visse problematikker 

forbundet med dette udgangspunkt. Der tages udgangspunkt i, at medarbejderne er nyttemaksimerende. 

De vil prøve at trække dagsordner i deres retninger, tildrage ressourcer til sig selv, og det område, som de 
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selv arbejder med. Det er dog ikke tænkt ind i NPM, at lederne af organisationen også ifølge denne 

indstilling er nyttemaksimerende, fordi NPC er et styringsredskab, som er baseret på mekanismer lånt fra 

den private sektor.70  

I den offentlige sektor ejer ingen leder – i modsætning til den private sektor - selv organisationen, og det er 

derfor ikke et mål i sig selv, at skabe værdi for nogle personer. De personer, som er ansatte ledere i den 

offentlige sektor, har derfor ikke nogen interesse i at nyttemaksimere for organisationen. I sidste instans kan 

man tale om, at nyttemaksimeringen sker ovenfra og ned – fra politisk side – og nedenfra og op – fra 

borgernes/vælgernes side. I denne kontekst er der dog en informationskløft, som gør det umuligt for 

borgere og politikere direkte at kontrollere de ansatte i den offentlige sektor. 

Både Weber71 og NPM deler den holdning, at arbejdskraften skal holdes under kontrol for, at den ikke 

begynder at forfølge sin egen dagsorden. Den mest markante forskel på de to filosofier er, hvordan man 

ønsker at tilstræbe denne kontrol. Hvor Weber ønsker man at sætte arbejdspladsen i system, bruger NPM 

incitamenter. 

Hvad ville du gøre, hvis du opdagede, at en medarbejder var stresset? 

I Spørgsmål 6 blev interviewpersonerne spurgt om, hvad de ville gøre, hvis de så, at en medarbejdere var 

stresset. Det er klart, at der er forskel på interviewpersonernes svar på spørgsmålet, alt efter om de er 

ledere eller medarbejdere. Svarene viste sig dog stadig at være nyttige, da medarbejderne både kunne 

forholde sig til, hvordan de gerne ville have deres leder til at agere, og hvordan de selv ville forholde sig over 

for en kollega. 

Det fremgår af interviewpersonernes svar på spørgsmål, at er lederens ageren i forhold til den stressede, 

der var afgørende. Lederen skulle være opmærksom på stresssignalerne, og medarbejderen skulle være 

opmærksom på eget stressniveau, og meddele lederen, når vedkommende ikke kunne klare mere arbejde. 

Det bedste lederen så kunne gøre, var at skride ind, og tage opgaver væk fra medarbejderen, hjælpe 

vedkommende til at prioritere arbejdet bedre, og til indgå dialog om eventuelle fridage.  

NPM-lederens opgave er at gøre, hvad der er bedst for produktiviteten72. NPM indeholder dog ikke nogle 

ideer om, hvordan produktivitet gavnes gennem medarbejderpleje. Der eksisterer derfor den iboende 
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modsætning: at der i NPM ikke findes incitament for at tage færre arbejdsopgaver. NPM tager 

udgangspunkt i, at produktiviteten er for lav, og kan og skal forøges. Lederen skal dog også tage hensyn til 

produktiviteten på sigt. Dette skal lederen gøre ved at holde det generelle stress niveau nede. 

Hvilke ulemper er der forbundet med, at en medarbejder får stress? 

Dette spørgsmål lægger i høj grad op til at se stressproblematikken fra et NPM-perspektiv. Stress er en 

sygdom, som kendetegnes ved, at den er skadelig for produktiviteten. De fleste af interviewpersonerne 

begyndte straks at forklare, hvordan det påvirkede organisationens produktivitet og muligheder for at 

rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Tabet af kolleger i en kortere eller længere periode besvarede de fleste 

med, at det var skidt for fællesskabet, fordi der var arbejdsopgaver, som automatisk havnede hos andre 

medarbejdere. 

NPM er et opgør med de livslange ansættelser og en overgang til kontrakter, som man i længere tid har 

kendt fra et private erhvervsliv- Det stemmer dog ikke overens med den brede konsensus blandt 

interviewpersonerne: At organisationen ikke er bedst tjent med at have en høj medarbejderomsætning. En 

høj medarbejderomsætning defineres helt klart som en generelt dårlig tendens. En leder pointerede dog, at 

denne havde haft en medarbejder, som var blevet syg af stress, fordi at medarbejderen ikke egnede sig til 

jobbet.  

En anden leder pointerede at denne havde arvet medarbejdere fra tidligere afdelinger, som nu var slået 

sammen. Lederen nævnte ikke dette som noget umiddelbart negativt, men pointerede blot, at der vat 

medarbejdere ansat i afdelingen, som lederen ikke selv havde ansat. Kommentaren kan forstås sådan, at 

lederen, hvis lederen selv havde kunne vælge, ville denne have ansat andre medarbejdere, end dem, som 

faktisk arbejdede i afdelingen. De livslange ansættelser er afskaffet af navn, men hvis man ser på udsagnene 

fra flere ledere og medarbejdere, er der stadig en modvilje mod at afskedige medarbejdere. En af de 

interviewede medarbejdere pointerede, at denne ville være meget ked af det, hvis kollegerne forlod 

organisationen, da medarbejderen selv mente, at det tager flere år før en person har tilegnet sig den 

erfaring og de færdigheder, som det kræver at kunne navigere fuldstændig i organisationen.  

Den samme medarbejder berettede selv om, at have været igennem en længere omstillingsproces i 

organisationen, og at dette gav medarbejderen unikke færdigheder.  

Hvis man accepterede premissen om, at NPM ville kunne se langsigtet, og vurdere medarbejderes trivsel 

som en afgørende faktor for langsigtet produktivitet, ville Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV 

kunne ses som NPM´s bud på at løse disse problemer.  
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Med disse redskaber tages udgangspunkt i, at medarbejdernes holdninger kan inddrages i forsøget på at 

afdække et stressproblem. Det vil dog betyde, at der allerede så småt gives afkald på nogle af NPMs 

præmisser, fordi der gås på kompromis med ledernes ubegrænsede mulighed for at lede. På den anden side 

kan det også ses som en brug af den naturvidenskabelige tilgang, hvor der kan måles på mennesket, som 

forskningsobjekt. Målekulturen bruges her som et redskab, der gives til lederne og hjælper dem med at 

begrænse stress.  

Medarbejderne har et ansvar for at sige fra, men der er på den anden side også et ønske om, at de ikke gør 

det, og i stedet producerer så meget som muligt. Webers oprindelige tanke var at ansættelser skulle være 

livslange73, hvilket ville give medarbejderen en meget høj grad af sikkerhed. En medarbejder, som ikke kan 

afskediges, er langt sværere at presse til at gøre ting, som personen ikke har lyst til, og vedkommende vil 

derfor bedre kunne bestemme mængden af egne arbejdsopgaver. 

En af de interviewede ledere nævnte, at ledere også kunne blive stressede, og derfor ikke ville kunne være 

sensitiv over for sin afdelings stressniveau. Det kan ske, hvis lederen selv bliver pålagt, at vedkommendes 

afdeling skal leve op til visse produktionsmål. 

En stor del af ledernes evne til at bemærke om en medarbejder er stresset, er baseret på, om 

vedkommende er i stand til selv at meddele, når vedkommende er stresset. Selve tilstanden stress har til 

formål at få personen, der er under stress, til at tilsidesætte frygten for at gøre skade på sig selv. Det gør det 

vanskeligt for personen med stress netop at sige til, når de er det. Derved ville det så være op til lederen af 

tage fat i den ansatte og meddele vedkommende at denne skal skånes. Flere ledere og medarbejdere tager 

udgangspunkt i, at de kan skåne medarbejdere, som lider af stress. Der er dog også de tilfælde, hvor leder 

og medarbejdere ikke samarbejder om stressreduktion.  

Hvilken managementfilosofisk tilgang, der gøres brug af i den offentlige sektor, har en omfattende effekt på, 

hvordan temaet stress opfattes, og hvordan det opstår. De to yderpoler Weber og NPM er ideer, som nogle 

steder er implementeret i den offentlige sektor. Det varierer, hvor de enkelte elementer fra de to filosofier 

er til stede. Det afgørende er ikke, om det er den ene eller anden tilgang, som gør sig gældende. Stress kan 

skyldes flere ting, men en af måderne det forhindres på, er at have magten over arbejdet placeret det 

samme sted, som arbejdet gøres. Om dette gøres bedst ved, at medarbejderen har mest indflydelse eller 
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bakkes op af en leder, er to forskellige måder at løse det på. I de miljøer, interviewsne er foregået i, sker det 

ved at fremme informationsudvekslingen mellem medarbejderen med opgaven og lederen. 

Hvis der er tale om en stilling, hvor medarbejderen har meget kontrol over egen tid, og selv bestemmer 

arbejdsmængden, kan medarbejderen selv kontrollere det. Hvis det er lederen, som disponerer over 

medarbejderen, er det afgørende, at det sker ud fra viden om medarbejderens ressourcer, evne til at løse 

opgaven og tiden til rådighed. Det er på denne måde enten medarbejder eller leder, som skal kunne 

kontrollere presset på medarbejderen, for at der kan tages hensyn til medarbejderens stressniveau.  

Delkonklusion:  

Det bliver i ovenstående tydeligt, at det er svært for lederne at motivere sine medarbejdere med de 

redskaber, der er til rådighed.  

I klassisk NPM-kultur er økonomiske incitamenter en brugt motivationsfaktor. Der er dog i 

interviewpersonernes svar ikke tegn på, at det er økonomiske incitamenter, der motiverer folk i deres 

arbejde. Dog fremhæves indflydelse, som en klar motivationsfaktor.  

Dette ønske om indflydelse blandt medarbejderne er dog svært foreneligt med NPM-tanken om, at 

medarbejdere er nyttemaksimerende, og altid vil forsøge at tjene sit eget bedste, på bekostning af 

organisationen.  

Der er bred enighed blandt interviewpersonerne om, at en leder bør aflaste medarbejdere, som er i 

risikozonen for at udvikle stress, og at dette på kort sigt vil mindske produktiviteten. En sygemeldt 

medarbejder vil betyde tab af arbejdskraft, hvorfor en NPM-leder højst sandsynlig vil tøve med at tage 

arbejdsopgaver fra en medarbejder. I stedet vil lederen forlade sig på de redskaber, der fra politisk side er 

givet organisationen – nemlig MUS-samtaler, trivselsundersøgelser og ønsket om forventningsafstemning og 

dialog.  

Det bemærkes dog, at en NPM-leder burde kunne se den langsigtede effekt af at minimere stress, som en 

produktivitetsfremmende indsats.  
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Ansvar for stress  

Et afgørende tema i forhold til stress på arbejdspladsen er at bestemme, hvem der kan gøre noget for at 

forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og dermed forhindre stress. For at finde ud af hvem der kan gøre noget 

ved problematikken, er det vigtigt at finde, så at sige, et ansvar for objektet. Ansvar og evne til at gøre noget 

ved problemet går ikke altid hånd i hånd. Det kan siges, at en organisation har visse konsekvenser at slås 

med, hvis stressniveauet på arbejdspladsen er for højt, og medarbejderne har et lignende sæt af 

konsekvenser, som de skal forholde sig til. Dette afsnit vil belyse hvordan ansvaret og evnen til at påvirke er, 

i forhold til stress, og om der er en sammenhæng mellem ansvar og evne til at bekæmpe stress, og vigtigst 

af alt, hvem der kan gøre noget. 

 

I besvarelsen af spørgsmål 7: Som lyder ”I hvor høj grad ser du det som din pligt eller medarbejderens pligt 

at underrette lederen om hvis de er stressede? ” blev vandene lettere delt mellem de interviewede 

medarbejdere og ledere. Det var også forventet. Lederne tilskrev i højere grad stressbekæmpelse som det 

fælles ansvar. Medarbejderne havde en tendens til at mene, at ansvaret var fordelt ligeligt mellem både 

leder og medarbejder, men at lederne havde en speciel rolle for at være modtagelig over for udsagn og 

signaler fra medarbejderne.  

 

Flere af de interviewede ledere fortæller, at de har gode erfaringer med, at forventningsafstemning virker 

stressnedsættende på medarbejderne. En af de interviewede medarbejdere fortæller, hvordan det er vigtigt 

for medarbejderne og kollegerne at have indflydelse på sit eget arbejde. Ideen om indflydelse på eget 

arbejde passer godt overens med ideen om forventningsafstemning. Begge disse koncepter kan sættes ind 

under ideen om at have kontrol på sin arbejdsplads, og ikke at være fuldkommen styret af andre.  

NPM beskriver, hvordan medarbejdere har en tendens til at tilrane sig magt og dreje dagsordner i deres 

egen retning74. Derfor bør ledelsen være opmærksom på dette og afgrænse medarbejdernes magt. Dermed 

opstilles NPM og stressreduktion, som to elementer overfor hinanden. Lederen kan være tvunget til at 

skulle vælge imellem at få løst arbejdsopgaverne eller at forhindre, at medarbejderne bliver stressede. 

De interviewede ledere giver generelt udtryk for, at bekæmpelse af stress på arbejdspladsen er et fælles 

ansvar, som deles af leder og medarbejder ligeligt. Nogle ledere er mere kompromisøgende end andre - 

svarene har også en tendens til at brede sig ud.  Nogle mener, at det er deres pligt at facilitere et godt 
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arbejdsmiljø, og fokuserer ligeledes på medarbejdernes pligt til at sige fra og stoppe, når arbejdspresset 

bliver for hårdt. 

Alle interviewpersoner svarede ensartet i forhold til, hvad ulemperne ved stress var. Svarene havde alle det 

til fælles, at de pointerede vigtigheden af at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og fastholde den. De 

nævnte også, at stress var uhensigtsmæssigt for produktiviteten.  

Alle interviewpersoner er bevidste om, at stress er sundhedsfarligt, og et samfundsproblem. De er bevidste 

om, at det eksisterer på deres arbejdsplads. Der er flere af personerne som mener, at man skal være klar i 

definitionen på, hvad der er stress, og hvad der er almindelig travlhed.  

En leder fortalte, at en medarbejder i afdelingen var blev sygmeldt med stress, og at dette skyldtes, at 

medarbejderen havde det forkerte arbejde. Denne leders holdning stemmer overens med opfattelsen om, 

at visse miljøer vil være stressende for nogle men ikke alle. Leder gik desværre ikke yderligere i detaljer 

med, under hvilke vilkår, den pågældende medarbejder var blevet syg af stress, men hun nævnte hvordan 

visse medarbejdere bliver syge, fordi de ”vil for meget”. Denne kommentar kan dog også desværre dække 

over en form for ansvarsfralæggelse fra ledelsens side, hvor ansvaret for medarbejdernes psykiske 

arbejdsmiljø lægges over på medarbejderne i en for høj grad.  

Interviewpersonernes svar på, hvilke tegn der er på stress var meget ens. De fleste svarer, at de ville se på 

personens humør og om personen opførte sig anderledes. Dette er en meget observerende måde at se på, 

om andre mennesker er stressede. Spørgsmålets natur vil for de fleste lægge op til, at de ser personen 

udefra, en meget snarrådig medarbejder nævnte, at for at finde ud af, om personen var stresset, ville 

vedkommende spørge direkte. Det er dog netop her relevant, at det er de færreste, som har den fornødne 

viden til at forstå, hvad stress er, og hvordan det manifesterer sig hos den enkelte. Hvis en leder taler med 

en ansat om stress, er det ikke sikkert, at lederen vil forstå, at fx medarbejderens mangel på søvn, kan 

skyldes stress på arbejdet.  

Flere af de interviewede ledere og medarbejdere mente, at stress kom af mangel på balance i den 

stressramtes liv. Udtrykket balance blev for de flestes vedkommende en åbningskommentar i forhold til at 

fortælle, hvilke faktorer der bragte personer i stressede situationer. 

Man kan derfor sige, at mulighederne for at se stress, er begrænset hos lederne, såvel som hos 

medarbejderne. Det er relevant at stille spørgsmålet, om det er muligt at placere ansvar for noget, som man 

har ringe kendskab til, eller mulighed for at se. Formålet med at placere ansvar er først og fremmest at pege 

den ud, som har evnen til at gøre eller til at forhindre en handling eller en hændelse. Hvis der ikke eksisterer 

viden om temaet bliver, det svært for den, som har ansvar for at agere i forhold til problemstillingen. Den 
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logiske slutning er derfor at antage, at når ansvaret er placeret, må den som har det, tilegne sig viden nok 

til, at kunne påtage sig ansvaret.  

Ikke desto mindre beretter interviewene om ledere, som ud fra bedste, dog begrænsede kendskab, prøver 

at løse stressproblemerne gennem dialog med medarbejderne. 

Ansættelsesvilkår 

Weber har ikke i særlig høj grad forholdt sig til konceptet HR. HR vil have sin relevans i den kommende 

analyse eftersom interviewsne er foretaget i HR-afdelinger, og derfor er berørt af den indstilling man finder i 

HR-filosofi. Da HR tager udgangspunkt i medarbejderen som en ressource, vil Webers tanker kunne pege i 

andre retninger igennem denne analyse. Der vil dog på andre punkter være steder, hvor HR og Webers 

tanker vil kunne gå hånd i hånd, eftersom både Weber og HR handler om rammer som mennesker agerer 

indenfor.  

For Weber handler bureaukratiet mere om et automatisk standardiseret menneske, hvor HR forholder sig til 

mennesket ud fra en naturvidenskabelig målbar måde.  

I den Weberske tradition ville konceptet om at have overenskomster være farligt. Det var af afgørende 

betydning for Weber at sikre loyaliteten hos bureaukraterne75. De livslange ansættelse er en god måde at 

gøre dette på, og på et arbejdsmarked, hvor der generelt kunne herske stor usikkerhed, som der kunne på 

det tidligere industrisamfunds, var denne sikkerhed en stor gave at kunne give til en medarbejderskabet.  

Det samfund, som interviewsne er foretaget i, er langt fra det, som Weber forholdt sig til. De 

overenskomster, som hersker i dag, kan ses som en måde, at bringe nogle af Webers ideer ind ad bagdøren, 

uden at skulle tilbyde medarbejdere livslange ansættelser. Man kan også hævde, at det, at tilbyde en 

livslang ansættelse, i dag ville være et meget stort incitament at tilbyde, i forhold til, hvor sikker 

arbejdsmarkedet ellers er i Danmark. Det skal dermed ikke siges, at det danske arbejdsmarked i dag ikke 

rummer usikkerheder, men frembringelsen af velfærdsstaten har kompenseret for mange af de goder, som 

man ellers var nød til at få gennem en livslang ansættelse. Livslang ansættelse i sig selv har den værdi, at 

man har garanti for en løn. Der er dog også andre garantier forbundet med livslang ansættelse.  

I denne optik rummer den livslange ansættelse flere fordele. Det ultimative redskab en leder har til at få en 

medarbejder til at arbejde, er en trussel om afskedigelse. Der er ingen af medarbejderne igennem mine 

                                                             
75 Classics of organizational behavior – Walter E. Natemeyer, J. Timothy Mcmahon – Third edition Waveland press Inc. 
2001, Third edition, S.356 
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interviews, som har givet udtryk for, at de på noget tidspunkt er blevet truet med en opsigelse. Af flere 

årsager er det heller ikke praksis i den offentlige sektor.  

Det vil dog altid ligge implicit, at medarbejdere kan opsiges, hvis de ikke præsterer. Men der er også andre 

faktorer, som kan føre til afskedigelse, som fx brud på de vante arbejdsmetoder, at medarbejderen ikke er 

villige til at påtage sig bestemte opgaver, eller villig til at arbejde med bestemt medarbejdere. Disse nævnte 

faktorer kan komme ind und den fælles betegnelse at medarbejderen ikke er tjenestevillig. 

Det er derfor muligt for en medarbejder med en garanteret livslang ansættelse at udvise en grad af 

modvillighed over for tjeneste, da en sådan medarbejder ikke ville skulle frygte for sit ansættelsesforhold. I 

forhold til de tiltag, som der i dag foretages for at gøre den offentlige sektor mere effektiv, og de effekter 

stressfaktorerne har på medarbejderne, kunne en medarbejder vise modvilje overfor at lade sig presse til fx 

en højere præstation. En livslang ansættelse har derfor ikke kun indflydelse på ansættelsesforholdets 

længde eller ophør, men også på arbejdsmiljøet på en sådan arbejdsplads. 

En af de interviewede ledere fortalte hvordan det var meget praktisk, at medarbejderne i afdelingen kunne 

arbejde hjemmefra, og at dette var noget lederen tilbød alle medarbejderne. Lederen fortalte også, at fordi 

medarbejderen i afdelingen, under DJØF, fik et rådighedstillæg for, at være til rådighed uden for almindelig 

arbejdstid. Tillægget betød, at lederen i princippet kunne trække på DJØF-medarbejderne i høj grad. 

Lederen fortalte dog også, at denne ikke var villig til at gøre trække mere med DJØFerne end med andre 

faggrupper, fordi medarbejderne i afdelingen arbejdede i grupper, hvor meget forskellige 

uddannelsesbaggrunde var repræsenteret. 

Denne historie tydeliggør at der er stor forskel på, hvordan Weber forstiller sig at arbejdet skulle 

organiseres, og hvordan det er organiseret i den offentlige sektor. Hvor Weber forstår bureaukratiet, som en 

måde at organisere sig på inden for bestemte rammer, fungerer den offentlige sektor ikke på samme måde, 

som et system, som sætter mennesker ind i et fastlåst system, hvor de er under kontrol. 

Weber ønsker derfor at sætte i system, hvor den offentlige sektor, stærkt inspireret af NPM, prøver at 

anspore de ansatte til mere produktivitet. 

Den samme interviewede leder taler også om deciderede årsværk, som beretter om hvordan en 

medarbejder, og afdelingen som medarbejderen er i, skal kunne producere en fast mængde arbejde inden 
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for et år. Dette er et udtryk for NPM76, men stemmer ligeledes overens med Webers strukturerede 

bureaukrati. Weber forestiller sig også, at produktivitet er et gode, som derfor bør fremmes.77 

Ansættelsesvilkårene i den offentlige sektor rummer derfor muligheden for at holde medarbejderne inde 

for visse rammer for produktivitet. De rummer dog også muligheden for at fordre medarbejderne til at yde 

mere end dette. I den sidste ende er det lederen som fastsætter arbejdsmængden. 

Delkonklusion:  

Interviewpersonerne placerer ansvaret for bekæmpelsen af stress forskelligt.  

Lederne har en klar opfattelse af, at det er et fælles ansvar. Det er en opgave, der løses i dialog, og med en 

indbyrdes forståelse af, at medarbejderen er nødt til at informere lederen, hvis lederen skal kunne gøre en 

indsats.  

Medarbejderne er delvist enige, men mener dog, at der ligger et særskilt ansvar hos lederne om at være 

ekstra opmærksomme. Ifølge medarbejderne er det en del af ledernes job at have kendskab til 

stresssymptomer, og at opdage stress.  

Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt nogen af disse opfattelser er særlig realistiske. En leder, som 

mener, at det handler om dialog, kan ikke bekæmpe stress, hvis medarbejderne mener, at lederne skal 

kunne opdage det. Samtidig er der ikke tegn på, at lederne er rustet til at kunne bemærke stresssymptomer. 

Der er ingen tegn på, at de har en særlig psykologisk forståelse af tegnene på stress, eller nogen særlige 

økonomiske eller organisatoriske incitamenter, for at gøre en indsats.  

Tværtimod ligger der i NPM et iboende incitament for at anspore til produktivitet. Hvor embedsmænd 

tidligere var ansat på livslange kontrakter, kan NPM-lederen nu trække på truslen om fyring.  

 

  

                                                             
76 Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, udgivet 1991, s. 102 

77 Organisation, Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, forlaget Trojka, 4. Udgave 4. oplag, udgivet 2010, s. 
72 
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De personlige behov 

Hvis temaet stress ses i forhold til Maslows behovspyramide, kan stress ses som en tilstand, der indtræffer, 

når flere af de behov, der er nødvendigt for mennesket, ikke bliver mødt78. I forhold til opgaven er det 

relevant, når der fra organisationen stilles til medarbejderne om kreativ og inovativ tænkning i 

behovspyramiden, når medarbejderne oplever, at de nederste behov i pyramiden imødekommes fra 

organisationen.   

Arbejdslivet er for de fleste mennesker blot en del af deres liv, derfor skal arbejdspladsen selvfølgelig ikke 

dække alle behov, som et menneske har.  En af de helt centrale temaer i dette speciale er forholdet mellem 

arbejdslivet og privatlivet.79  

Individet færdes i flere miljøer, hvor arbejdslivet er en af dem. Man ville så kunne opstille det sådan, at en 

person kan have flere pyramider i deres liv, hvor der foregår selstændige regnskaber for, om dette miljø 

møder individets behov. Et menneske vil være tilbøjelig til at have mest lyst til at tilbringe tid i et miljø, som 

dækker flest af deres behov, bedst muligt. 

Det er én af grundene til, hvorfor nogle arbejdspladser gør meget ud af at styrke det sociale sammenhold på 

arbejdspladsen, da dette vil give medarbejderen mere lyst til at være på arbejdspladsen - og derfor gøre 

medarbejderen til en bedre arbejdskraft.   

Der vil i analysen blive taget udgangspunkt i, at menneskets arbejde interagerer med dets virke, som socialt 

individ, i andre aspekter i dets liv. Der er derfor en naturlig sammenhæng mellem menneskers arbejde og 

resten af deres liv. 

Ved første øjekast giver det ikke mening at bruge Maslows nederste niveau i behovspyramiden. Det 

nederste niveau i behovspyramiden burde ikke være relevant, fordi alle mennesker i Danmark har krav på 

offentlig forsørgelse, og på andre fronter også er omfattet af et finmasket socialt sikkerhedsnet.  

Dette niveau i pyramiden er forbundet med sikkerheden for ikke at miste det man holder af. Ansættelse er 

en af de nævnte elementer. Sikkerhed for at have arbejde er derfor en af de klare elementer. Sikkerhed for 

arbejde kan dog variere meget fra branche til branche.  

                                                             
78 Management, Abraham H. Maslow, forlag John Wiley and sons Inc. udgivet 1998, s. 102 

79 Organisation, Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, forlaget Trojka, 4. Udgave 4. oplag, udgivet 2010, s. 
74 
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Denne opgave beskæftiger sig med DJØFere, men for at tegne kontrasterne stort op, kan man sige, at der i 

det meste sæsonarbejde, hverken er overraskelse eller nervøsitet med ikke at have arbejde uden for 

sæsonen. Manglen på arbejde er derfor en given faktor, og i meget sæsonarbejde er dette en del af 

præmissen for jobbet. Dem, som arbejder i disse brancher, har fundet måder at kompensere for, at der 

uden for sæson, ikke er arbejde at finde inden for dette felt. Manglen på arbejde (hele tiden) er derfor ikke 

lige med usikkerheden forbundet med ikke at have arbejde. 

For at overføre denne terminologi til det danske samfund, kan man sammenligne det med flexicurity-

modellen, hvor man hurtigt kan afskediges og hurtigt få et nyt job. Og hvor der er en socialstat, som giver 

høj social sikkerhed i form af blandt andet høje overførselsindkomster og som udøver en progressiv 

erhvervspolitik80. Denne model er til tider, og alt efter branche, bedre til at sikre beskæftigelse end andre 

tider. Generelt uden for økonomiske kriser vil denne model, sammen med et funktionelt dagpengesystem, 

kunne mindske ubehaget ved ikke at have arbejde, og som kunne sikre dem uden arbejde hurtigt at komme 

i beskæftigelse igen. 

På denne måde vil mennesket godt kunne føle at være sikret arbejde, uden at føle sig sikker i sin nuværende 

stilling. I krisetider, som nu, bliver mennesker dog mindre sikre på, at kunne få et nyt job. Derfor er det 

fysiske behov for ansættelse generelt mere i fare i en tid, hvor der er høj arbejdsløshed. Utrygheden om 

egen ansættelse kan derfor være ”frigjort” fra stillingen, i den forstand at personen både frygter for egen 

stilling, samt for at miste en anden stilling, der kunne komme i stedet. 

Tilhørsforhold er en faktor, som flere af interviewpersonerne kan berette om, at der bliver dem givet 

igennem deres ansættelse. Flere af medarbejderne lægger dog vægt på, at der er relationer imellem 

medarbejderne, og mellem medarbejder og leder. Det er også beskrevet i flere af interviewsne at 

medarbejdere såvel som ledere føler sig forbundet med det arbejde, de udfører. Det fremgår meget 

tydeligt, af flere af de interviewede lederes udsagn, når de fortæller om, hvordan nogle medarbejdere 

udsætter sig selv for meget høj stressbelastning ved ikke at kunne sige fra overfor nye opgaver.  

Allerede på dette punkt i analysen bliver det klart, at Maslows behovspyramide ikke skal fortolkes for 

stringent. Der er hos Maslow en korrespondance imellem niveauerne i pyramiden. Det betyder, at et 

menneske muligvis vil prøve at opfylde en af de øverste behov på pyramiden, selvom der er behov i en af 

elementerne på de nederste niveau, som endnu ikke er opfyldt.                                               

                                                             
80 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/flexicurity.htm 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/flexicurity.htm


52 
 

Selvtillid kan betegnes som de lavere selvbekræftende faktorer. Hvis dette skal sammenlignes med det 

arbejde, som en person i en DJØF-stilling udfører, kan man sige, at selvtillid kan de fleste inde for denne 

branche opnå ved at udføre de opgaver godt, som de er blevet oplært i ved deres ansættelse. Hvis der var 

medarbejdere og ledere som var tilfredse med dette niveau, ville de være tilfredse med at udføre det 

samme stykke arbejde igennem hele deres karriere, så længe de blev bekræftet i, at dette var et godt stykke 

arbejde. 

En person på en DJØF arbejdsplads ville på deres arbejdsplads få dækket behovet på dette niveau af 

pyramiden ved at få anerkendelse fra deres leder og fra deres kolleger. En person, som vælger en 

arbejdsplads med en god ledelse og godt socialt samvær med kolleger, ville derfor ofte have et stort behov 

for netop disse ting. Det er ikke sikkert, at alle personer ville få denne slags behov dækket på deres 

arbejdsplads- Det betyder, at de ville have brug for at få dækket dette behov et andet sted. 

Flere af de interviewede ledere nævner, at de oplever medarbejdere arbejde for hårdt uden at sige stop, 

fordi de vil for meget i forhold til deres familie og i forhold til deres arbejde på samme tid. Der er derfor tale 

om, at arbejdspladsen skal kunne dække personlige behov for de ansatte. En medarbejder, som arbejder for 

hårdt, kan i så fald blive betegnet som en person, som ønsker at få dækket sine behov, men af en eller 

anden årsag ikke får det. 

De interviewede ledere og medarbejdere påpeger alle, at det er vigtigt at forventningsafstemme for at 

undgå stress. Forventningsafstemning kan her ses som en måde at indsætte en grænse for, hvordan 

medarbejderen har nået et niveau, hvor vedkommende kan mene at vedkommende har opnået 

anerkendelse. 

Der findes også den mulighed, som kan tilskrives organisationen, hvor en person arbejder for anerkendelse, 

men at denne ikke gives, enten helt eller i alt for mangelfuld udstrækning. Dette vil kunne betegnes som et 

usundt arbejdsmiljø, da det giver medarbejderen følelsen af at vedkommende skal arbejde hårdere for at 

opnå anerkendelsen. Hvis vedkommende ved yderligere indsats ikke får anerkendelse, vil personen kunne 

udvikle stress i forbindelse med ikke-opfyldte behov. 

Hvis arbejdsmiljøet er endnu mere usundt, vil medarbejderen pga. manglende anerkendelse, begyndte at 

tænke over om vedkommende kunne blive afskediget. Hvis medarbejderen har sociale behov som bliver 

dækket på arbejdspladsen vil personen kunne frygte for, at disse i fremtiden ikke vil kunne blive mødt. Det 

gør, at medarbejderen ikke mere har adgang til de samme venskabsrelationer. Sikkerhedsbehovene vil også 

blive usikre, fordi vedkommende vil blive bange for, at tab af arbejde vil betyde, at vedkommende ikke kan 
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opretholde den samme ejendom, som tidligere. Dette kan fx manifestere sig ved, at personen ikke har råd 

til at beholde sin bil eller hus, hvis vedkommende ender på overførselsindkomst. 

Stresssymptomerne vil kunne gå ned i det nederste niveau af pyramiden ved, at vedkommende pga. stress 

ikke vil miste evnen til at have et velfungerende sexliv og ikke kan sove. 

Den offentlige sektor skal derfor være i stand til at dække medarbejdernes behov for ikke at blive stresset. 

De interviewede medarbejdere har alle udvist en meget stor motivation i forhold til at arbejde, og de 

interviewede ledere har generelt beskrevet, hvordan medarbejderne kunne blive stresset, fordi de ville for 

meget.  

Dette underbygger også behovet for at have balance i, hvor meget en medarbejder arbejder. Det er i høj 

grad lederne og organisationen, som kan fastsætte, hvordan medarbejdernes behov bliver mødt, og det vil 

derfor også være lederen, som er den udsalgsgivende faktor i forhold til at bekæmpe stress på 

arbejdspladsen.  

Delkonklusion 

Der er ingen tvivl om, at mennesket i sit arbejdsliv er betinget af stræben efter behovsopfyldelse. Hos 

Maslow er disse behov niveauinddelt, og stiller visse krav til arbejdspladsen.  

Medarbejderen vil altid stræbe efter at få opfyldt behovene i en vis rækkefølge, men denne stræben kan 

også blive en hæmsko for selvsamme medarbejder, hvis stræben efter fx tilhørsforhold sker ved at påtage 

sig for meget arbejde.  

Derfor er det lederens opgave at have en forståelse for, hvornår medarbejderen presser sig selv og af hvilke 

årsager, for bedst muligt at kunne imødekomme de behov, som ikke mødes. Lederen bør skabe rammer, 

som imødekommer medarbejdernes behov, før de bliver stressede, i forsøget på at få dem dækket.  
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Organisationskulturens rolle 

Dette afsnit handler om organisationsteoriens indvirkning på stressproblematikken i den offentlige sektor. 

Afsnittet gør hovedsagelig brug af Scheins forståelse af organisationskulturen, men vil også indbefatte NPM 

og Webers teorier, hvor disse to teorier bliver anset som kulturbærende. 

Først er det værd at overveje, hvad kultur er for et koncept. Ifølge Schein er kultur delt op i niveauer på 

samme måde som et løg har lag81. Et menneske er en del af mange kulturer på samme tid, alt efter hvilke 

miljøer de befinder sig i. I alle kulturer findes der subkulturer, og subkulturer i subkulturen. 

Samfundskultur 

Mange organisationer har til formål at sprede kulturer og andre har til formål at fastsætte kulturelle normer, 

som danner rammer for belønning og straf. Belønning og straf har mange former. Nogle gange kan det være 

svært at se forskel på, hvad der er hvad. Undladelse af belønning kan i sig selv udgøre en straf. 

Der er flere niveauer, der spiller ind i forbindelse med bekæmpelsen og tilblivelsen af stress. WHO (World 

health organisation) og EU er to institutioner, som yder indflydelse i forhold til, hvordan 

stressproblematikken anerkendes og håndteres. 

Begge disse institutioner forholder sig til undersøgelser, som foretages inden for temaet stress. WHO har 

ingen direkte indflydelse i form af lovgivende magt, eller ved muligheden for at henvende sig på 

arbejdspladserne. De har i stedet muligheden for at lave rapporter, som kan dokumentere en mulig trussel 

mod folkesundheden. Det er i dette tilfælde stress der er problemet, men det kunne også være udbredelse 

af rygning og problemerne forbundet hermed. 

EU har mulighed for at lave direktiver og forordninger, som pålægger medlemslandene at implementere 

bestemte uddrag af lovgivning ind i deres nationale lovgivning. På denne måde kan EU ikke gøre noget 

direkte ved national lovgivning, kan tvinge et medlemsland til gennemføre EU-lovgivningen. Hvis det ikke 

sker, kan EU-domstolen idømme det pågældende medlemsland en straf i form af en bøde. I EU kan det være 

et kompliceret stykke arbejde at vurdere, om et direktiv er korrekt implementeret i national lovgivning, så 

det pågældende direktiv har den oprindeligt tilsigtede effekt i den nationale lovgivning. 

Et eksempel på dette kunne være, Det Europæiske arbejdsmiljødirektiv, som har eksisteret siden 197282, og 

som eksplicit omfattet fysisk, såvel som psykisk arbejdsmiljø. Den danske arbejdsmiljølovgivning generelt 

                                                             
81 Organizational culture and leadership, Edgard H. Schein, forlaget Jossey-Bass, udgivet 2004, s. 55 
82 Det europæiske arbejdsmiljødirektiv - Bilag 2 
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har indtil fornyligt83 dækket arbejdsmiljøet som et samlet begreb. Først med en lovændring i år er det 

psykiske arbejdsmiljø eksplicit nævnt som omfattet af arbejdsmiljøloven. Om hvorvidt det betyder, at det 

psykiske arbejdsmiljø altid har været omfattet af den danske arbejdsmiljølov, er en juridisk spørgsmål, som 

ligger uden for dette speciale at tage stilling til. 

Den danske arbejdsmiljølov er vedtaget af Folketinget og udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet, og loven 

håndhæves af arbejdstilsynet. Loven fastsætter hvilke standarder, der skal herske for arbejdsmiljø, såvel i 

private virksomheder, som i den offentlige sektor. 

Det betyder også, at arbejdsmiljøloven gælder i de danske regioner. Organisationen har mange 

underorganisationer, heriblandt de HR-afdelinger, hvor interviewsne er fortaget.  

Opremsningen af de ovenstående organisationer kan ses som et hierarki i forhold til indflydelse på 

stressbekæmpelse.  

De organisationer, der er på det danske arbejdsmarked, er alle forskellige i forhold til organisationernes 

virksomhedskultur. Schein beskriver disse virksomhedskulturer som værende forskellige, grundlæggende 

pga. af de artefakter, værdier og antagelser, som gør sig gældende.84  

I værket Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, fremlægger Weber forklaringen på, hvorfor 

protestantiske samfund, har en tendens til at være mere materielt produktive, end andre samfund.  

Weber fortæller hvordan protestantiske etik er afgørende for kapitalismens opståen85. Kapitalismen tager 

ifølge Weber udgangspunkt i, at det at producere er noget, som mennesker gør for hinanden, eller som vi 

betegner det i dag: At udveksle varer og tjenesteydelser. Det er fordi kapitalismen beretter, at denne 

gerning kommer alle til gode, at den er i overensstemmelse med Guds plan. Når en person bliver velstående 

af denne slags aktivitet, er det fordi denne person har Guds gunst. På denne måde er det blevet anset som 

værende godt, at producere, og at være god til det.  

Der kan trækkes en lige streg fra den neoliberale verdensanskuelse og frem til opståen af NPM. Weber 

beskrev bureaukratiet som en fastlast ordnet kultur, men i NPM har man taget skridtet videre og valgt at 

underlægge det statslige bureaukrati de samme præmisser, som det private erhvervsliv. Det er derfor ikke 

                                                             
83 Bilag 3 - Forslag om ændring af arbejdsmiljøloven 
84 Classics of organizational behavior – Walter E. Natemeyer, J. Timothy Mcmahon – Third edition Waveland press Inc. 
2001, Third edition s. 193 

85 Max Weber. on capitalism, bureaucracy and relgion, A selection of texts, Edited by Stanislav Andrewski, Forlaget: 
George Allen & Unwin Ltd. Udgivet 1983 s. 113 
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mere formålet med det statslige bureaukrati at holde sig selv i balance, og definere rammer, men at fordre 

at sprænge de rammer, der er for produktivitet.  

Udviklingen i det statslige bureaukrati bygger derfor på, at man tager en idé til sig, og gør det til en 

antagelse, og derefter arbejder videre med idéen og gøre denne til en antagelse osv. 

NPM-kulturen hvor produktivitet er mere hensigtsmæssig end ikke produktivitet, er derfor den gældende 

antagelse. Det er ikke specielt overraskende, at NPM har vist sig at være et redskab man gerne vil gøre brug 

af. NPM´s grundlæggende antagelse om at teknologi kan skabe øget produktivitet86 stemmer godt overens 

med den moderne holdning i den vestlige verden, hvor man f. eks måler, hvordan et land klarer sig i forhold 

til andre - først og fremmest på Bruttonationalproduktet (BNP). På verdensplads er teknologi lig med 

velstand, som er lig med indflydelse og magt i den globale verdensorden.  

Det er også i høj grad videnskaben, der har menneskets gunst. Det er videnskaben, som siden 

industrialiseringen har været i stand til at løfte mennesket ud af fattigdom, skabe bedre sundhed, og gjort 

det muligt at udleve menneskets drømme. 

Schein fortæller, hvordan kultur er over alt, og at der er kulturer og at der er subkulturer, og subkulturer af 

disse. Det er også muligt at gå endnu længere op i det politiske hierarki, og se på, hvordan 

Arbejdsmiljøloven ønsker at fordre en kulturændring. På niveauet højere, er der EU-direktivet fra 197287, 

som specifikt beskriver, at arbejdsgiver både skal beskytte medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Det øverste niveau, kan betegnes som et meta-niveau, hvor mange på et overordnet og mere rådgivende, 

end forordnende plan, prøver, via WHO, at gøre opmærksom på en trussel mod folkesundheden. 

Fra det overordnede samfundsplan er der flere måder hvorpå der udøves indflydelse, og forsøges at påvirke 

kulturen i forhold til stress. Ledelse udøves ifølge Schein, når der er en evne til at fastsætte kulturen. Derfor 

kan det, som WHO udøver, ved at have et vist renomme, foretage undersøgelser, og offentliggøre disse 

undersøgelser, anskues som at udøve ledelse. 

Afdelingskultur 

En af de interviewede medarbejdere er meget direkte i sine kommentarer til det psykiske arbejdsmiljø i den 

offentlige sektor. Han medarbejderen mener, at stress er fremkaldt af det offentlige systems ønske om at 

                                                             
86 Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, udgivet 1991, s. 99 
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kontrollere medarbejderne, og presse dem ned i organisationsstrukturer, der er umenneskelige og ikke 

virker.  

En af de interviewede ledere kommenterer således; ”Det er ikke muligt at effektivisere mere end vi gør lige 

nu, men der er processer vi kunne prioritere væk. Men som tingene er nu, vil vi beholde de processer, fordi 

der er en politisk vilje til det.” Den samme leder stiller spørgsmålstegn ved om den offentlige sektors opgave 

er at skabe overskud. Han forsætter og siger, at de sociale opgaver, som den offentlige sektor udfører, ikke 

kan skabe profit, og det er en forfejlet tanke at tro, at man på en måde kan få den til det.  

De to ovenstående udtalelser er begge udtryk for, at der nogle steder hersker uenighed om, efter hvilke 

værdier den offentlige sektor skal drives.  

Gennem flere interviews kommer det frem, at produktivitet er et ord, som er centralt i den offentlige sektor. 

En af de interviewede leder mener, at den offentlige sektor er for lidt produktiv. Andre ledere bruger ofte 

udtrykket produktivitet sammen med udtrykket stress, som to elementer der skal balanceres i forhold til 

hinanden. Medarbejderne er tilbageholdende, når de bliver spurgt om produktivitet. De kæder stress og 

produktivitet sammen i forhold til konsekvenserne, når en kollega går ned med stress. De vedkender sig 

også, at en medarbejder, som er stresset har nedsat produktivitet. De lægger dog meget hovedvægt på de 

menneskelige konsekvenser ved dette. 

Det generelle indtryk af produktivitet blandt alle de adspurgte er, at produktiv er noget man skal være. 

Produktivitet er et spørgsmål om at leve op til en bestemt ramme af prædefinerede opgaver. Dette stemmer 

godt overens med måden, hvorpå den offentlige sektor ifølge en af de interviewede ledere arbejder med 

såkaldte årsværk. 

Det er godt at være produktiv, det er skidt ikke at være det. Udtryk som årsværk og den overraskelse der 

kom, når interviewpersonerne blev spurgt om produktivitet, kan ses som klare indikationer på, at 

produktivitet er et spørgsmål om at nå et vist niveau – og at det forholder sig sådan, at man enten når det 

eller ej. Ideen om, at stress hos en medarbejder går ud over andre ved, at en person ikke kan udføre det 

arbejde, som personen er ansat til. 

Det er derfor en grundlæggende antagelse for disse personer, at produktivitet er vigtigt. Når 

interviewpersonerne bliver spurgt om dette, har de virket uafklarede om, hvorvidt produktivitet er noget 

der ikke skulle være prioriteret, eller om det skulle være sideordnet med andet. 

 Udtalelserne om, hvad stress skyldes, bygger meget på ideen om at stress og for meget arbejde er 

forbundet.  En af de interviewede ledere nævner mobning på arbejdspladsen, og en af medarbejderne 
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nævner den offentlige sektors organisationsstruktur. Det er et fælles artefakt, at man mener, at stress 

skyldes, at medarbejderne arbejder for meget og ikke er i stand til at slippe arbejdet, når de har fri. Der er 

derfor en grundlæggende antagelse om, at stress skyldes for meget arbejde. 

For at forstå hvordan organisationskulturen fungerer, bør man se på, hvad er det for nogle værdier, der 

tilstræbes. I Danmark implementerede man NPM tilbage i 1990´erne. Dette betyder, at man fraskrev sig de 

gamle ideer om den strukturerede bureaukratisering, og i stedet gik over til den mere neoliberalt 

inspirerede NPM. Denne grundlæggende indstilling er ifølge Schein udtryk for et sæt værdier, som med 

tiden er blevet til grundlæggende antagelser.  

En af de interviewede leder, som blev spurgt om dennes kendskab til NPM, besvarede kort spørgsmålet 

med: ”ja, eller…. old-public management”. Den selv samme leder talte få minutter efter om aktiv ledelse, 

medarbejdertilfredshedsundersøgelser, og om at følge op på medarbejdernes produktivitet. Denne leder 

arbejdede, uden selv at være klar over det, efter en NPM-dagsorden, hvorfor det kan konkluderes, at en 

stor del af NPMs værdisæt, er blevet til grundlæggende antagelser. 

Stresskurser, APV, Medarbejdertilfredshedsundersøgelser, Arbejdsmiljølov og MUS-samtale, kan ses som 

Scheins artefakter. Disse artefakter er værdibærende, og fortæller medarbejderne, at organisationen 

interesserer sig for deres velbefindende.  

Der er ikke nogle af disse redskaber, som kommer fra det samme organisatoriske niveau: 

 APV laves på baggrund af arbejdsmiljøloven, og er iværksat af arbejdstilsynet. 

 Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen kommer i dette tilfælde fra regionen. I den private sektor 

ville en sådan undersøgelse komme fra virksomheden. 

 MUS-samtalen er afledt af arbejdsmiljøloven, og afholdes mellem nærmeste leder og medarbejder. 

Redskaberne trækker i en retning, hvor det fra lovgivers og organisationens niveau ønsker at: 

 Overvåge trivslen og dele denne viden i organisationen. 

 Få mulighed for at skride ind over for mangel på trivsel. 

 Få medarbejdere og ledelse til at tænke over trivsel. 

Schein betegner en leder, som en, der er i stand til at få mennesker til at tage sine generelle antagelser til 

sig. Der arbejdes derfor fra statens side for at få organisationen til, på flere niveauer, at forholde sig til 
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trivselsproblemer, herunder stress. Dette er en måde at påvirke organisationskulturen. Måden er 

uspecificeret i forhold til, at man vil gøre et tema vigtigt, men ikke går ind og direkte træffer beslutninger i 

sager om stress. 

Det står i kontrast til de meget mere specifikke værdier, som den offentlige sektor har i forhold til 

værdierne, som er repræsenteret i NPMs ideer om produktivitet. 

Fra centralt hold ønsker staten og organisationen derfor at gøre indflydelse på afdelingerne, lederne og 

medarbejdernes måde at håndtere stress på. Dette gøres ved at tvinge organisationerne til at bruge 

ovennævnte redskaber. Hvorvidt disse redskaber er effektive, afhænger af måden de bruges, modtages, og 

om kulturen integreres blandt ledere og medarbejdere i den enkelte afdelinger. Hvis redskaberne ikke har 

den indflydelse og evne til at sætte dagsorden, vil kulturen ikke blive påvirket. Specielt når dette er en 

dagsorden, som konkurrerer med flere andre, som fx at nå visse produktionsmål. 

Medarbejder- og ledelseskultur  

En leder vil have en naturlig interesse i at fortælle, at der i dennes afdeling ikke er et problem med stress. I 

forhold til de spørgsmål, som der i dette speciale valgt at stille, har interviewpersonerne været optaget af 

enten at fortælle, hvorfor der ikke er stress i vedkommendes afdeling, eller hvordan der kan være opstået 

stress, og at denne er blevet afhjulpet ved lederens indgriben. Hvis spørgsmålene i stedet havde handlet om 

produktivitet og om, hvor effektivt de menneskelige ressourcer udnyttes, havde lederne ikke været nær så 

tilbøjelig til at fortælle succeshistorier om, fx hvordan de afværgede en langtidssygemelding ved at få en 

medarbejder til at gå ned i tid. 

NPM giver et klar billede af, at lederne skal lede, og at der skal produceres88. Hvad der dog i forhold til 

temaet stress er svært at håndtere for flere ledere er, hvordan stress er blevet endnu et produktionsmål på 

linje med flere andre. Stressbekæmpende initiativers eksistens er et tegn på, at stress er blevet et 

fænomen, som ikke er ønskværdigt for en leder at have i sin afdeling.  

Flere ledere og medarbejdere pointerer kraftigt, at der er forskel på at have stress, og på at være fortravlet. 

En leder beretter om, at denne ser det som sin opgave at holde sin afdeling på et punkt, hvor de ikke bliver 

stressede, og hvor de producerer. Den samme leder mener ligeledes, at det er gammeldags at se 

medarbejdere og ledere som to forskellige grupper. Det er tydeligt, hvordan flere ledere forsøger at være 

tæt på deres medarbejdere, og prøve at fungere på lige fod med deres dem. Ifølge lederne selv, gøres det 

for at øge produktivitet og trivsel på arbejdspladsen, og for generelt at skabe bedre ledelse.  

                                                             
88 Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, 1991 s. 94 
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Ifølge Schein er det dog afgørende, at der er en leder som kan sætte faste standarder for, hvad der er 

ønskværdigt og hvad der ikke er det. Hvis der skal opretholdes kulturelle standarder, er det derfor af 

afgørende betydning, at der er en leder, som ikke er tilbageholdende med at sætte denne standard.  

En leder er selv påvirket af sin leder i organisationen. Denne ledelse foregår i overensstemmelse med de 

værdier, som er herskende i organisationen. Redskaberne, som bruges til at bekæmpe sig selv, er artefakter, 

som vidner, om at det ikke menes, at det skal overlades til en afdelingsleder, at håndtere stress. Dette skal i 

hvert fald ikke ske uden supervision fra oven. Ideen om kontrol kommer fra NPM og er blandet med ideen 

om produktiviteten. Som det fremgår af flere interviews, kan stressbekæmpelse og produktivitet blive set 

som to modsatrettede faktorer. Der er en idéen om, at der må ofres produktivitet for at undgå stress. 

Netop udtrykket balance som bruges af flere interviewpersoner, både ledere og medarbejdere, når de blev 

spurgt om, hvordan de vil definere stress. Schein ville betegne det, at flere personer i organisationen, som 

alle arbejder forskellige steder, er i stand til at bruge samme udtryk. For at der kan være en kultur, er det 

afgørende, at man har et fælles sprog om hændelser og objekter. Et ord er altid ladet med betydning og det 

at alle kan bruge det på samme måde, er et udtryk for, at disse mennesker alle har den samme fortolkning 

af netop dette udtryk.  Det fremgår dog også af interviewene, at når en person er stresset, formindsker 

dette produktiviteten. 

Organisationskulturen i afdelingerne bærer derfor præg af, en antagelse om, at produktivitet er 

ønskværdigt. Der er artefakter, som vidner om indflydelse af ledelse fra oven og ned i afdelingen, som 

påvirker leder og medarbejdere. Schein ville mene, at det er muligt at få en passende organisationskultur 

vedrørende bekæmpelse af stress, hvis den øverste ledelse er i stand til at gennemføre sine værdier. 

Hvad der kan være en udfordring for organisationsledelsen er, at denne kæmper med værdier, som ligger 

indgroet i medarbejdernes bevidsthed. I dette tilfælde antagelsen om produktivitet og stress som to 

parallelle emner. Afdelingerne bærer præg af, at de har svært ved at balancere disse værdier i forhold til 

hinanden. 

Stresskurserne kan derfor ses som en måde hvorpå den øverste ledelse udøver indflydelse på 

medarbejderne. Dermed begrænses afdelingsledernes muligheder for selv fuldstændigt at definere kulturen 

og dermed terminologien i forhold til stress på arbejdspladserne. Det er afgørende, at organisationsledelsen 

når både afdelingslederne og medarbejderne for at begge disse grupper tager en kultur til sig. Hvis kun 

lederen tager kulturen til sig, vil denne kunne videregive den til medarbejderne. Men hvis kun 

medarbejderne tager den til sig, vil der opstå et problem mellem leder og medarbejder, da disse arbejder 

ud fra forskellige kulture. En leder som har medarbejdere, der ønsker at bekæmpe stress ud fra en kultur, vil 
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kunne komme i konflikt med de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen, da de taler ud fra forskellige 

kulturelle standpunkter 

Der fremkom også af et interview, at det er svært at få medarbejdere til at møde op til stresskurser. Flere af 

interviewpersonerne fortalte desuden, at de mente, der var en meget klar forskel på at have travlt, og på at 

være stresset. Der var også ledere, som delte denne holdning. Der kan her identificeres et socialt artefakt, 

der siger, at stress ikke er noget man er glad for at vedkende sig at have. Man er heller ikke glad for at 

fortælle en kolleger eller ledere, at man har stress. Der er dog ikke noget der taler imod, at det er godt at 

have meget at lave. Det er ønskværdigt for medarbejdere at have travlt. Det er ønskværdigt at kunne 

udvise, at man er produktiv, og at man ikke er stresset. Der er en klar sammenhæng mellem disse 

holdninger og Webers holdninger om den protestantiske etik. 

En af de interviewede ledere beretter, at det er vigtigt for denne at demonstrerer over for sine 

medarbejdere at han ”er i stand til at gribe dem, hvis de er stressede”. Lederen fortæller, hvordan det ikke 

er nødvendigt at gøre det særlig mange gange for, at medarbejderne forstår, at de bliver grebet, hvis de er 

ved at bliver stresset. Dette er udtryk for, at denne leder skaber en kulturel norm og udøver ledelse over for 

sine medarbejdere. Lederen cementerer sin autoritet, også i den forstand, at lederen er den, som har evnen 

til at hjælpe medlemmer af gruppen, som er i en presset situation. Det at hjælpe en medarbejder i gruppen, 

som er ved at blive stresset, er et udtryk for, at det belønnes at tale om stress med sin leder. Det kan siges 

at det belønnes at være ærlig over for sin leder i denne situation. 

Denne leder ser derfor stress og produktivitet som to ting, der skal balanceres i forhold til hinanden. Det 

kan ikke bekræftes, at denne måde er udbredt blandt alle afdelinger, som indgår i dette speciale, men i 

forhold til flere af de kulturbærende udsagn, kan det være den generelle måde som bruges til at holde 

stress under kontrol med. Måden stemmer overens NPM-tanken og den empiriske viden om at stress kan 

være kortvarig og blive langvarig. Det er dog afgørende, som denne leder beretter, at der hersker tillid 

mellem leder og medarbejder, og at disse kan kommunikere ud fra de samme kulturelle normer, så de har 

en fælles forståelse. 

Delkonklusion 

Kultur er et vidt begreb. Arbejdsmarkedskultur er i høj grad påvirket af den politiske og lovgivningsmæssige 

diskurs der gives. Denne diskurs skal igennem mange instanser, topledere og afdelingsledere, før den giver 

udslag for den enkelte medarbejder.  

De politiske diskurser er påvirket af historien, og hvordan tilgangen til arbejde har været i årtier før. Ifølge 

Weber er protestantiske samfund igennem mange år blevet indoktrineret til at mene, at produktivitet er 
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guds gerning. Afledt af historien og politiske diskurser, opstår NPM, hvor produktivitet stadig er i højsædet, 

og den enkelte leder gives ansvaret for, hvordan der skabes kultur i hver enkelt afdeling, og bliver stillet en 

række værktøjer til rådighed.  

Den enkelte leder kan med brugen af disse værktøjer i en grad skabe en fælles forståelse, og dermed en 

kultur, om, hvordan man håndterer stress, og hvad det skyldes.  

Stressbekæmpelsesmekanismernes effektivitet 

Dette afsnit handler om de midler som der bruges for at begrænse stressniveauet på offentlige 

arbejdspladser, og om hvor effektive disse er til at forhindre stress blandt faggruppen DJØF. Afsnittet vil 

derfor analysere på disse mekanismer: 

 Arbejdsmiljøloven- 

 Mus-samtale (Medarbejderudviklingssamtalen). 

 Arbejdspladsvurdering  

 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. 

 Stresskurser. 

Redskaberne som bliver brugt inden for den offentlige sektor har til formål at holde kontakt med 

medarbejderne, skabe en dialog og få medarbejderne til at forholde sig til deres arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljøloven 

Et af redskaberne til at bekæmpe stress med er arbejdsmiljøloven. Loven gælder for hele det danske 

arbejdsmarked, både offentlig- og privat sektor. Arbejdsmiljøloven beskæftiger sig generelt med 

arbejdsmiljø som tema, det vil sige medarbejderes generelle trivsel på arbejdspladsen, og ikke blot stress  

Loven blev ændret i januar 2013. Ændringen havde til formål at ligestille fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

Psykisk arbejdsmiljø er det generelle udtryk, der bruges for de miljømæssige omstændigheder på 

arbejdspladsen, som har indflydelse på medarbejderes trivsel, herunder for udvikling af langvarig stress.  

Det fremgår af lovforslaget, at formålet med denne ændring ikke er at skabe en ny lov, men at foretage en 

præcisering af den allerede eksisterende lovgivning. I den gamle lovtekst fra 1975, som var gældende før 

ændringen fremgår det, at arbejdsgiver har til ansvar at sikre et sikkert arbejdsmiljø for arbejdstagere. Der 

differentieres her ikke mellem fysisk eller psykisk arbejdsmiljø.  
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Det fremgår tydeligt af den europæisk arbejdsmiljølovgivning89 at både fysisk og psykisk arbejdsmiljø er 

omfattet af den arbejdsmiljølovgivning, som skal være gældende i de europæiske medlemslande. Fysisk og 

psykisk arbejdsmiljø er som to separate elementer, der skal tages højde for. Ændringen af den danske 

arbejdsmiljølovgivning betyder, at denne nu er ordret i overensstemmelse med EU-reglerne.  

I dette afsnit vil interviewsne blive brugt til at kaste lys over, hvor effektiv arbejdsmiljøloven er som redskab 

til at forhindre stress. Dette afsnit vil også behandle hvilken indflydelse det har på arbejdsmiljøloven, at den 

nu eksplicit også omfatter det psykiske arbejdsmiljø. 

I lovgivningsprocessen foretages der hørring af de fx organisationer, som har en interesse for det specifikke 

område. Det er en proces, som bl.a. foretages for at indhente viden fra organisationerne, og for at 

imødekomme eventuelle faldgrupper i, hvordan lovgivning kommer til at fungere i praksis. 

I høringen af dette lovforslag har arbejdsmarkedsorganisationer (AMOer), det vil sige fagforeningerne og 

arbejdsgiverorganisationerne, ydret sig om forslaget90: 

 DA – Dansk arbejdsgiverforening. 

 FA – Finanssektorens arbejdsgiverforening. 

 AC – Akademikernes Centralorganisation. 

 HK – Handels- og kontoransattes forbund. 

Disse AMOer har nogle interessante holdninger til lovændringen.  DA er skeptisk over for lovændringen, og 

mener ikke, at det er nødvendigt med en præcisering af loven. FA hilsner lovændringen velkommen, men 

betoner, at de gerne vil have sikkerhed for, at lovændringen ikke kommer til at føre til flere tilsyn fra 

arbejdstilsynet. DA bakker op om FAs ønske om, at der lovændringen ikke betyder yderligere tilsyn fra 

arbejdstilsynet. 

AC er positiv over lovændringen, og mener, at denne lovændring gerne må følges op med nedsættelse af en 

kommission, som skal fastsætte kriterier for nedslidning af medarbejdere. HK forholder sig ligeledes positiv 

over for ændringen. 

DA argumenterer yderligere for, at virksomheder i forvejen gør et stort stykke arbejde for at skabe et godt 

psykisk arbejdsmiljø, og at det psykiske arbejdsmiljø er noget, som foregår på den enkelte arbejdsplads. Det 

                                                             
89 Bilag 2 – Rådets arbejdsmiljødirektiv 
90 Bilag 4 – Høring af ændringsforlsag til arbejdsmiljøloven 
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er værd at nævne, at DA ikke er en organisation, som beskæftiger sig med at repræsenterer de offentlige 

arbejdsgiveres holdninger.  

Påstanden om, at det psykiske arbejdsmiljø er noget, som foregår på arbejdspladsen, og at man ikke 

nødvendigvis hilser yderligere indblanding fra arbejdstilsynet velkommen, er en påstand som er værd at se 

på. 

Et klar kriterie for effekten af lovgivning, som redskab til at kæmpe mod stress på arbejdspladsen, er helt 

klart, om DA har ret i, at stress er et problem, som håndteres på arbejdspladsen, og ikke ved indblanding fra 

et andet niveau. 

Når et lovforslag fremsættes, gøres dette med et formål, som fremgår af lovforslaget almindelige 

bemærkninger. I dette afsnit i ændringen af arbejdsmiljøloven fremgår det meget tydeligt, at lovens formål 

er at pointerer, at det psykiske arbejdsmiljø er omfattet af arbejdsmiljøloven. Bemærkningerne siger, at 

flere virksomheder allerede gør meget for at passe på deres medarbejderes psykiske helbred, men at der 

stadig er mulighed for gennemførsel af forbedringer. I Bemærkningen opremses de ulemper der er 

forbundet med at have et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Disse er: 

 Sygdom.  

 Høj personaleomsætning. 

 Lav produktivitet.  

 Høje udgifter til sundhedsvæsenet. 

Der er her tale om, at lovgiver tager klart stilling til, at disse problemer, kan være forbundet med et dårligt 

psykisk arbejdsmiljø. Der bruges udtrykket ”risiko” for, at disse tilstande kan gøre sig gældende. 

Bemærkningerne fortæller også hvad konsekvenser ved et godt psykisk arbejdsmiljø er: 

 Mindre Sygdom.  

 Fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. 

 Høj produktivitet. 

 Besparelser for sundhedsvæsnet. 

Disse er meget klare udmeldinger om, hvad beskæftigelsesministeren mener om stress. Ministeren giver 

klart udtryk for, at nogle virksomheder skaber et godt arbejdsmiljø og at andre ikke gør.  
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Det kan derfor tænkes at der i Beskæftigelsesministeriet allerede er nogle, som har gjort sig tanker om, 

hvem der allerede lever op til idéen om et godt psykiske arbejdsmiljø, og hvem der ikke gør det. Disse 

tanker er baseret på de undersøgelser, som er fortaget af arbejdstilsynet og den forskning, som fortages hos 

NFA.  

Et andet element er, at lovgivningen kommer med en klar udmelding om, at virksomheden er den 

afgørende rolle i bekæmpelse af stress på de danske arbejdspladser. Der tages vel og mærke et mindre 

forbehold i forbindelse med virksomhederne, hvilket er, at konsekvenserne af et dårligt psykiske 

arbejdsmiljø betegnes som ”risiko” i forhold til fremkaldelsen af de uønskede effekter. Det kan betyde, at 

der stadig lades plads i lovgivningen til at ikke hele ansvaret for medarbejdernes psykiske sundhed ligger 

hos virksomhedens ledelse.  

Ministeriet giver her udtryk for, at de ser det som virksomhedernes ansvar og opgave at bekæmpe stress.  

De ser dog ikke problematikken som værende én, som virksomhederne er i stand til at løfte alene. 

Den sidstnævnte gevinst ved et godt arbejdsmiljø, som nævnes i lovforslaget om besparelser for 

sundhedsvæsenet illustrer, at det resterende samfund er påvirket af, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er, 

på de enkelte virksomheder. Det løfter psykiske arbejdsmiljø op til et samfundsansvar, og ikke kun individets 

eller virksomhedens.  

I det følgende afdækkes, i hvor høj grad denne ændring af arbejdsmiljølovgivningen er i overensstemmelse 

med de holdninger, som interviewpersonerne gav udtryk for. 

I forhold til, om det er relevant at have en lovgivning inde for arbejdsmiljøområde, er det rette spørgsmål at 

stille, om organisationer føler noget behov for at skabe et godt arbejdsmiljø uden, at staten via lovgivning 

skaber incitament for dette, ved at kunne sanktionere. 

Hvis man skal tro på argumentationen for at Beskæftigelsesministeriet fremsatte lovforslaget, burde det 

ikke være nødvendigt at have en lov, som beskytter medarbejderne imod stress, da det er i organisationens 

bedste interesse at holde medarbejderne raske.  

Der er årligt flere tilfælde hvor arbejdstilsynet giver påbud til virksomheder på baggrund af overtrædelser af 

arbejdsmiljøloven. Disse påbud kan ende med bødestraf, hvis de ikke efterleves. 

Arbejdsmiljøloven virker derfor ved, at den kan sanktionere organisationernes overtrædelser med straf, og 

dermed give incitament til, at organisationen, skal leve op til lovgivningen. En anden rolle, som 

arbejdsmiljøloven har er, at definere nogle retningslinjer om, hvad psykisk arbejdsmiljø.  
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Denne italesættelse giver hermed nogle rammer og begrundelser for at leve op til visse standarder om 

psykisk arbejdsmiljø. Disse rammer vil medarbejdere også kunne trække på, således at de ved, hvilke 

standarder deres arbejdsmiljø skal leve op til, og at de kan påberåbe sig visse rettigheder. 

Den offentlige sektor er en policy drevet organisation, som er finansieret af skattemidler. Den måde, som 

staten kan sanktionere over for virksomheder på er ved straf i form af bøde. Det er svært at overføre 

præcist til den offentlige sektor. Når en organisation er skattefinansieret og er en central del af statens drift, 

vil en eventuel bøde gå videre til skatteyderne. I sidste potens vil det betyde, at hvis der komme for mange 

af disse bøder, vil politikere og vælgere blive opmærksom på problemerne, da de store bøder til sidst vil 

udgøre en signifikant udgift for organisationen. Det vil højest sandsynligt blive aktuelt af andre grunde, hvis 

problemerne bliver for store, men hvis det ikke gjorde af andre grunde, ville det økonomiske incitament 

tvinge organisationen til handling. Det ville så være via de politiske kanaler, at en offentlig organisation ville 

blive tvunget til handling. Bøder vil derfor kun være effektive, hvis det bliver kendt for politikere og vælgere 

at denne bøde er givet. 

Hvis det var en privat virksomhed, ville de store bøder gå videre til auktionere og i den sidste ende til 

kunderne af den pågældende vare. Det ville til sidst påvirke varens pris, og på denne måde forringe 

virksomhedens konkurrenceevne og give en konkurrencemæssig ulempe. Dette ville igen fremme de 

virksomheder, som ikke fik denne slags bøder, og dermed tilbød deres ansatte et godt psykisk arbejdsmiljø. 

På denne måde vil en bøde til en privat virksomhed gå igennem forsyningskæden og ramme virksomheden 

den samlede driftsomkostninger. 

For den private virksomhed vil der være tale om, at det at have et dårligt psykisk arbejdsmiljø vil være en 

omkostning i den form, at der tillægges en udgift for ikke at have et godt psykisk arbejdsmiljø. Men, som 

tidligere nævnt, vil en virksomhed, der i forvejen har et dårligt psykisk arbejdsmiljø have omkostninger 

forbundet med, at deres arbejdskraft har flere sygedage og have en højere personaleomsætning. Derfor vil 

virksomheden i forvejen have et økonomisk incitament til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og det er 

derfor værd at overveje, om et ekstra incitament er nødvendigt overfor private virksomheder, og om det er 

virkningsfuldt.  

Som tidligere nævnt, var et formål med lovændringen at danne kultur og give medarbejderne retningslinjer 

for, hvad de bør kunne kræve af deres arbejdsgiver. For at medarbejdere kan gøre brug af disse 

retningslinjer, er det dog afgørende, at de har kendskab til den gældende lovgivning på området. I 

interviewsne har interviewpersonerne redegjort for deres viden om arbejdsmiljøloven i spørgsmål 8; som 

lyder: hvad kender du til lovgivningen på området om stress?  
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De interviewede ledernes svar lidt blandede og tvivlsomme. Alle 3 ledere ved godt, at de i henhold til 

lovgivningen skal levere et godt psykisk arbejdsmiljø. De mangler heller ikke arrangement i forhold til sikring 

af det psykiske arbejdsmiljø. Samtlige ledere virkede som om det er en del af deres faglige stolthed som 

leder, at deres medarbejdere skal have det godt. Men de har dog har svært ved er at referere til præcis 

lovgivning, som de skal overholde. Det blev på intet tidpunkt under interviewsne bedt om, at 

interviewpersonerne skulle kunne huske love og paragrafer, men, om bare personerne kunne præcisere 

lovgivningens ånd. Dette var ikke muligt. 

I forhold til, at lederne ikke kunne udvise mere viden om gældende lovgivning på området, giver det 

meningen at fortage en lovpræcisering for at gøre det klart, at det psykiske arbejdsmiljø er inkluderet i 

arbejdsmiljøloven. Det er tydeligt, at der hersker tvivl om hvorvidt loven dækker dette område.  

Blandt de interviewede medarbejder står det ikke meget bedre til. De har generelt en stærkere 

fornemmelse af lederens ansvar for deres psykiske arbejdsmiljø, og de mener, at lederen har mere ansvar 

end de selv for trivslen. Det er dog stadig blot en fornemmelse medarbejderne har, og ligesom lederne har 

de ingen kendskab til konkret lovgivning. 

Spørgsmålet om, hvorvidt interviewpersonerne kender til lovgivningen, kunne næsten betegnes som et 

trickspørgsmål, da der jo ikke har stået noget i loven om psykisk arbejdsmiljø. Det er heller ikke underligt, at 

mennesker kan få indtryk af, at der ikke eksisterer regler om psykisk arbejdsmiljø. De interviewede ledere 

gav som tidligere nævnt udtryk for, at de vidste, at der var nogle lovgivningsmæssige forpligtelser, men at 

de ikke kunne præcisere dem.  Tonen blandt ledernes svar var også præget af, at et godt psykisk 

arbejdsmiljø var noget som lederne gav til deres medarbejdere, ikke som noget, der kunne føre til en 

lederes afskedigelse, hvis de ikke gav.  

Hvad interviewpersonerne svarer i spørgsmål 3 og 4 underbygger, at interviewpersonerne ved noget om 

stress, og de er også bevidste om, at der findes en lovgivningen, som giver dem nogle rettigheder. Hvad 

disse består af, er dog væsentligt sværere for dem at svare på. De har heller ikke nemt ved at sætte 

lighedstegn ved de symptomer, som de kender som værende tegn på stress, og så de det som et stort 

samfundsproblem. 

Det er vanskeligt at sige, om arbejdspladsen internt bliver påvirket af, at de ansatte kender deres rettigheder 

og vil håndhæve dem, da de er de færreste af de adspurgte medarbejdere har kendskab til 

arbejdsmiljøloven. 
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Derfor er arbejdsmiljøloven er redskab, som kun i en begrænset udstrækning kan bekæmpe stress i den 

offentlige sektor. Den har en effekt, hvis organisationen har en vilje til at følge loven og arbejdstilsynets 

anbefalinger. 

Stresskurser 

Dette afsnit beskæftige sig med den offentlige oplysning om stressbekæmpelse. Den offentlige sektor 

afholder stresskurser for sine medarbejdere. Disse kurser har til formål at øge lederes og medarbejderes 

kendskab til stress. Ideen bag kurserne er derfor, at det skulle være muligt at forhindre stress, hvis man kan 

øge kendskabet til det. 

Der findes flere slags stresskurser. På nogle kurser skal lederne så at sige efteruddannes inde for 

stressforebyggelse, så denne kan opnå en højere sensibilitet i forhold til medarbejderne, og blive bedre til at 

tilrettelægge arbejdsmiljøet og arbejdsopgaverne. Flere af de adspurgte ledere viste at de besad noget af 

den samme terminologi når de svarede på spørgsmål om grunde til stress, definition og oprindelse. Alle 

disse ledere havde fået ledelsestræning i den offentlige sektor i forbindelse med, at de var ledere. Det er 

derfor tydeligt, at meget af den viden, som lederne kunne gengive, var fra en fælles og virkningsfuld kilde i 

forhold til at indlære teknikker til stressbekæmpelse. 

En af de interviewede medarbejderne, som arbejder med at påvirke arbejdsmiljøet i den pågældende 

region, hvor medarbejderen var ansat, forholder sig skeptisk til effektiviteten af stresskurserne, og beretter, 

at det er svært at få medarbejderne ude på hospitalerne, hvor medarbejderen implementerer 

organisationsstruktur, til at deltage i stresskurserne. Den pågældende medarbejder fortæller, mener selv, at 

det skyldes, at medarbejderne ikke ønsker at blive associeret med stressede personer.  

Det bliver derfor uvist i hvor høj grad Stresskurser er et effektivt redskab for alle medarbejdere til 

stressbekæmpelse. Et afgørende ellement for stressbekæmpelse via stresskurser tager udgangspunkt i, at 

stress kan minimeres eller fjernes ved, at medarbejderen, som kan blive eller er stresset, kan indlære 

ganske bestemte teknikker eller anskuelser, som kan beskytte mod dette. 

I denne optik er det yderst relevant at inddrage Webers hermeneutiske indstilling til mennesket. Weber ville 

ikke mene, at mennesket så nemt ville kunne indlære et fast sæt regler, tankemønstre eller teknikker, som 

kunne løse de samme problemer for alle. Der er helle ikke nogen garanti for, at den indlæring, som den 

pågældende medarbejder ville få, ville fungere i forhold til løsning af specifik kilde til stress.  
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Stresskurser tager udgangspunkt i, at stressproblemer vil kunne løses ved at give medarbejdere og ledere 

mere kendskab til stress, og hvordan det kan afhjælpes. Stresskurserne tager derfor automatisk 

udgangspunkt i, at stress kan afhjælpes ved at arbejde med menneskene i organisationen. 

I flere af interviewene, specielt i forhold til spørgsmål 3 og 4, har medarbejdere og ledere udvist et 

kendskab til stress. Dette betyder, at det er lykkedes den offentlige sektor via stresskurser at undervise 

medarbejdere og ledere i stress.  

Stresskurser har derfor en effekt, hvis arbejdspladsen er i stand til at omsætte den viden, som der gives, til 

praktisk handling, og hvis der er de fornødne forudsætninger til stede i organisationen, til at gøre dette. 

Nogle af interviewpersonerne fortæller, at de fornemmer, at den offentlige sektor er under pres i forhold til, 

at den skal producere, og at der er en holdning om, at stadig produceres for lidt. Formidlingen af den viden, 

som der undervises i på stresskurserne, er derfor afgørende for, om der er ressourcerne til dette. En 

interviewet leder fortalte, at det var et glemt faktum, at ledere også kunne blive stresset. 

Lederen forklarede, at ledere kunne blive stresset af nogle af de samme grunde, som medarbejdere kunne, 

og at en stressramt leder kunne forværrer det psykiske arbejdsmiljø for at sine medarbejdere i høj grad. 

Dermed kunne der opstå en selvforstærkende effekt. I en sådan situation kunne stress nærmest maksimeres 

i det uendelig, før der blev grebet ind.  

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 

Der er blandt lederne delt mening om, hvorvidt disse metoder er effektive til at forhindre stress, eller om de 

kun kan optegne nogle meget generelle tendenser uden videre føling med den enkelte. NPM prøver her at 

bruge kvantificerbare data til at redegøre for menneskeligt velbefindende. En af de interviewede ledere 

pointerer, at i dennes afdeling er medarbejdertilfredshedsundersøgelsen ikke anonym. Hvis én medarbejder 

har det dårligt, er der mulighed for at kontakte denne person og løse problemet. På den måde har flere af 

interviewpersonerne pointeret NPMs evne til at påpege specifikke problematikker. Hvad lederen her også 

giver udtryk for er, at det er for lederens ansvar at opdage, eller i hvert fald gøre noget ved stress. 

En leder kunne berette om en større omlægning af organisationen, hvor der var blevet gennemført 

trivselsundersøgelser løbende med omstillingsprocessen. Der er hos denne leder derfor en klar bevidsthed 

om, hvad der er de største stressmomenter. En sådan undersøgelse er derfor et udtryk for, at man vil 

observere det generelle trivselsniveau. Ifølge lederen kunne undersøgelsen bruges stressbekæmpende ved, 

at lederen så kunne opsøge personer, som havde svaret, at de var meget stressede. Om dette er en 

hensigtsmæssig måde at forhindre stress på er uvist, men det fortæller, at denne leder bruger analytiske 

redskaber til at afdække stressniveauet. Det vidner om en bevidsthed om temaet, og at denne viden i sig 
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selv er virkningsfuld i forsøget på at opdage stress. En anden leder fortalte hvordan der i dennes 

organisation var blevet gennemført undersøgelser blandt organisationens 10% mest fraværende pga. 

sygdom, for at afdække, hvad disse medarbejdere fandt, der kunne reducere deres stress.  

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen har sin relevans, fordi man i den offentlige sektor har indrettet 

organisationen således, at det ikke er medarbejderen, som sidder i en fastlåst lille del af bureaukratiet, som 

Weber beskriver det91. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen har værdi fordi organisationen ledelse 

mener at kunne bruge undersøgelserne til forbedre medarbejdernes trivsel. Det ville ikke være muligt, hvis 

man kørte med den gamle PPA model, som Hood beskriver den92. Hood beskriver hvordan man har flyttet 

evnen til at lede væk fra medarbejderne og over til lederen, og til politikkerne som i sidste ende styrer 

organisationen. 

Dette redskab er derfor en mekanisme, som skal give ledelsen mulighed for at forholde sig til 

medarbejdernes trivsel og fordi man fra ledelsens side af vurderer at man kan ændre på det hvis 

medarbejdere mistrives. Der tages derfor udgangspunkt i, at medarbejdernes trivsel kan måles ved at 

besvare visse standardiserede spørgsmål og i hvor høj grad de udsagn, som medarbejderen bliver stillet 

overfor, kan dække over mekanismer, som kan være stressfremkaldende, hvis der sættes lighedstegn 

mellem stress og mangel på trivsel. 

Flere ledere såvel som medarbejdere, pointerer at stressreduktion, oftest handler at etablere en regulær 

dialog mellem leder og medarbejder. Ud fra dette standpunkt vil en medarbejdertilfredshedsundersøgelse 

kunne afdække nogle problematikker som det kan være svært at få frem. Den kan også fortælle noget om 

hvis man befinder sig i en situation hvor medarbejderne og lederen ikke har en dialog om de problematikker 

som gør sig gældende i organisationen.  

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, kan bringe medarbejdernes holdninger videre op til 

organisationens ledelsen. Der kan opstå situationer, hvor en leder af en grund ikke kan tilbyde 

medarbejderne gode arbejdsvilkår. I en sådan situation vil medarbejdertilfredshedsundersøgelsen være 

effektiv. Der kunne være en situation, hvor et trivselsproblem skyldes en forkert allokation af ressourcer, 

eller et mere overordnet strukturelt problem. Medarbejdertilfredshedsundersøgelserne iværksættes med 

en fast frekvens i den offentlige sektor. Det gør også, at undersøgelsen forholder sig til trivslen, som er 

                                                             
91 Classics of organizational behavior – Walter E. Natemeyer, J. Timothy Mcmahon – Third edition Waveland press Inc. 
2001, Third edition, s. 356 
92 Organizations and Society col. 20, Christopher Hood, forlaget Elsevier science ltd. udgivet 1995. Artikel heri: 
Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, 1991 s. 93 
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påvirket af organisationens budgetter, strukturelle og administrative rammer. Undersøgelsen kan vurdere, 

om organisationen dækker menneskenes behov. Men hvis undersøgelsen viser, at medarbejdernes behov 

ikke er dækket, kan den ikke komme med løsninger.  

I forhold til de almindelige sociale rammer på arbejdspladsen, vil undersøgelsen dog kun kunne fortælle, om 

medarbejderen er tilfreds eller utilfreds uden særlig mange nuancer. På dette plan vil undersøgelsen derfor 

kunne fortælle, om der eksistere problemer eller ej. For at afdække hvad problemet reelt er, vil et andet 

redskab være nødvendigt.  Maslow vil mene, at den ikke kan fortælle, i hvor høj grad organisationen måske 

er dårlig til at stimulere medarbejderne følelsesmæssigt. 

MUS-samtalen 

MUS-samtalens formål er blandt andet at opspore problemer, som på længere sigt kan føre til stress. Flere 

ledere mener, at samtalen er en god mulighed for at tale med medarbejderen om stress, og dermed tage 

eventuelle problemer i opløbet.  

I interviewsne bliver der til spurgt til MUS-samtalen som et redskab til at forhindre stress, med der vises fra 

interviewpersonerne ikke meget interesse for den. En af de interviewede leder mener, at MUS-samtalen er 

et levn fra en tid, hvor leder og medarbejder var to skarpt opdelt grupper, og man derfor var nød til at 

opsætte en struktur for at få disse to grupper til at tale sammen. Lederen mente også at MUS-samtalen 

tidligere derfor havde haft et formål, men at den ikke havde det mere, da der ikke eksisterer den kløft 

mellem grupperne mere. Desuden mente lederen, at MUS-samtalen ikke foretages hyppigt nok til at gøre 

en mærkbar indsats mod stress, fordi den kun foretages én gang årligt.  

Den samme leder mente, at løbende dialog med medarbejdere var afgørende for at kunne imødekomme et 

opstået tilfælde af stress. Lederen ville hellere bruge MUS-samtalen til at tale om karriere, og så klare 

stressbekæmpelse løbende. 

Hvis konceptet MUS-samtale skal fortolkes bredt, kan denne ses som muligheden for dialog mellem leder og 

medarbejder. Flere af såvel de interviewede medarbejdere som ledere fortæller, hvordan dialog er vigtigt 

for at forhindre stress. Pointet med analysen af MUS-samtalen er derfor ikke at undersøge konceptet 

generelt, men at se den i forhold til almen dialog mellem medarbejderen og lederen om arbejdets 

tilrettelæggelses. 

MUS-samtalen kan forstå i forhold til Maslows behovspyramide. De to øverste niveau i pyramiden er 

påskønnelse og selvrealisering. Hvis dialog skal være succesfuld ifølge Maslow, skal lederen som 

udgangspunkt vise påskønnelse af medarbejderen for, at denne har det godt i organisationen. Lederen har 
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en interesse i, at medarbejderen får dækket så mange af sine behov som muligt i organisationen. Frem for 

alt, er det fordelagtigt, hvis medarbejderen får dækket sit behov for selvrealisering i organisationen. Hvis 

specielt det sidste niveau vil blive dækket i organisationen, vil medarbejderen nemlig have lyst til at være 

innovativ og udvikle sig selv til fordel for arbejdspladsen.93  

Igennem interviewsne blev indvirkningen på produktiviteten nævnt, som en faktor, alle 

interviewpersonerne var bevidste om. Som det allerede fremgår af den ovenstående analyse, vil en 

personer, som ikke får de nederste behov i pyramiden dækket, have svært ved at nå de øverste. Det er 

problematisk, da en arbejdsplads er afhængig af, at specielt personer med lange videregående uddannelser, 

kan være kreative. Arbejde som udføres af DJØFere kræver kreative færdigheder, og derfor vil der være en 

direkte sammenhæng imellem kreativitet og DJØFeres produktivitet og derfor også, i hvor høj grad 

arbejdspladsen er i stand til at dække nok behov til, at få medarbejderne op på det niveau, hvor de kan 

være kreative. 

Én af de interviewede lederne, svarede til spørgsmålet om, hvordan denne kunne se at medarbejdere var 

stressede, at det ved, at den pågældende medarbejder havde en lav produktiviteten. Det perspektiv 

stemmer overens med Maslow, som ville kunne hævde, at medarbejderne ikke var stimuleret nok til at 

kunne nå en tilstand af kreativitet. I følge Maslow kan et menneske godt leve uden at få dækket de to 

øverste behov.94  

Det betyder at lederen tager udgangspunkt, i at den lave produktivitet skyldes stress og ikke andre faktorer. 

Men det betyder også, at denne leder anser andre behov end de tre nederste i pyramiden for at være 

afgørende for et menneskes velbefindende. 

Maslows behovspyramide rummer ikke automatisk en løsning på, hvilke behov der skal dækkes, for at 

mennesket ikke får stress. Pyramiden er en god teoretisk tilgang til at differentiere behovene fra hinanden. 

Behovspyramiden er dog ikke er så skarpt opdelt i niveau, som det ser ud til. De forskellige niveauer 

korresponderer med hinanden95.  

En ar de interviewede medarbejdere mente, at stress kom, fordi arbejdspladser ikke var indrettet til de 

mennesker, som skulle arbejde på dem. Medarbejderen dette betegnede det som ”systemvold”. Præcis 

                                                             
93 Organisation, Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, forlaget Trojka, 4. Udgave 4. oplag – 2010 
s. 69 
94 Organisation, Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, forlaget Trojka, 4. Udgave 4. oplag – 2010 

s. 70 
95 Organisation, Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, forlaget Trojka, 4. Udgave 4. oplag – 2010 
s. 64 
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udtrykket systemvold rager ud i forhold til mange af de udsagn, der kom frem interviewsne. Der var dog 

flere medarbejdere, som pointerede vigtigheden af en konstant dialog på arbejdspladsen i forhold til 

løsning af arbejdsopgaver og arbejdspres. Denne holdning kan bakkes op af andre interviewpersoner, som 

beskriver de farlige forandringsprocesser, hvor organisationen omlægges. 

Flere leder og medarbejderen har netop pointeret denne konstante udveksling af information, som 

værende afgørende i forhold til at sikre et godt socialt klima på arbejdspladsen.  

Medarbejdere har visse behov som skal være opfyldt på arbejdspladsen, for at stress ikke vil blive et 

problem. De behov som er skildret i Maslows behovspyramide stemmer godt overens med de behov. 

Medarbejdere har brug for en vis grad af jobsikkerhed, ordentlig løn, godt forhold til kolleger, anerkendelse 

for udført arbejde, og mulighede for at udvikle sig96. Alle disse faktorer skal opnås gennem sociale 

mekanismer på arbejdspladsen. De redskaber, som bruges til at bekæmpe stress med, er effektive, når de er 

i stand til at finde personer med stress, og når den viden er indsamlet, kan føre til, at personen kan få behov 

dækket, som ikke tidligere er blevet dækket. Om det kan ske afhænger igen af de sociale relationer på 

arbejdspladsen. Men hvis det netop er relationer, som ikke fungerer godt, kan stressproblemet i den sidste 

ende være svært at løse. 

Sammenfatning af analyse 

Førhen har den offentlige sektor været præget af hierarkiske og fastlagte rammer og strukturer for arbejdet 

og ansvarsforhold. I dag er sektoren præget af NPM-tilgangen, som har rod i markedsmekanismer. I praksis 

betyder det, at den offentlige sektor motiverer medarbejderne gennem økonomiske incitamenter, og at 

ledelse af medarbejderne sker ved kontrol og styring.  

I dag er lederne mennesker, som leder og fordeler arbejdet. Det sker i en organisation med fastlagte 

arbejdsstrukturer, men som er mere præget af decentralisering, og med et behov for, at standardisere 

dokumentation og trivselsfremmende mekanismer.  

Med NPM er produktivitet og kontrol kommet i højsædet. 

Førhen handlede det for ledelsen om at strukturere og afgrænse medarbejdernes arbejde. I dag er det 

lederen, som i højere grad påvirker allokeringen af ressourcer og kulturen på arbejdspladsen. Altså er 

medarbejderen i dag underlagt sin leder, mere end overordnede strukturer.   

                                                             
96 Management, Abraham H. Maslow, forlaget John Wiley and sons Inc. udgivet 1998 
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Hvis ikke lederen formår at fordele ressourcerne hensigtsmæssigt, vil det kunne skabe stress. Da lederen har 

så meget indflydelse og styring med hver enkelt afdeling, er det også i høj grad lederen, som kan skabe 

stressede miljøer. I NPM er produktivitet i højsædet, hvorfor lederen i sin styring vil forsøge at skabe 

produktivitet. Det vil igen kan skabe stressfremmende miljøer. 

Førhen kunne medarbejderne i kraft af livslange ansættelser, nægte at påtage sig opgaver, hvis de frygtede 

at det ville stresse dem. 

I dag kan medarbejdere langt nemmere fyres, hvis de ikke lever op til lederens forventninger og krav om 

produktivitet. Ud over truslen om fyring, eksisterer der også uformelle konsekvenser. Hvis ikke 

medarbejderen producerer og lever op til arbejdspladsens forventninger, bliver de ikke værdsat, og de 

risikere at miste muligheden for avancement. 

Ansvaret for bekæmpelsen af stress er så ligeligt fordelt, at det er svært at udpege en person eller 

institution.  

Der findes formelle strukturer, som placerer ansvaret på både medarbejdere og ledere, men der er ikke tale 

om et lovmæssigt ansvar. I disse strukturer er ansvar mere et spørgsmål om, hvor evnen eller kompetencen 

til at gøre noget, ligger.  

Der findes ingen særlig lovhjemmel til at sanktionere eller straffe en organisation, hvis der ikke ydes en 

stressbekæmpende indsats. Stress kan kun have konsekvenser for ledelsen i og med, at arbejdspladsen får 

et dårligt ry. Denne konsekvens indtræder dog kun, hvis andre misbilliger adfærden. Det kunne fx være, hvis 

overliggende niveau påtaler det, hvis folk siger op, eller hvis det bliver svært at tiltrække ny arbejdskraft.  

Konsekvenserne for medarbejderne, som rammes af stress, er helbredsmæssige. Medarbejderens ansvar er 

derfor, at passe på sig selv, og at meddele lederen, hvis vedkommende er under for meget pres. Dette 

medarbejderansvar besværliggøres dog af, at stresstilstanden i sig selv er kroppens forsøg på at ignorere 

faresignaler for at overleve.  

Konsekvenserne for organisationen er altså få, for lederne er de relativt få, og for medarbejderen er de 

størst. 

Der eksisterer ikke et reelt ansvar, men et arbejdsforhold, hvor lederen har mest magt til at skabe forhold, 

som kan mindske stress. Hvis det ikke sker, rammer konsekvensen primært den stressramte. Kulturen på 

arbejdspladsen er en af de mest afgørende elementer i forhold til stressbekæmpelse.  
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Alle kulturpåvirkende tiltag i den offentlige sektor bliver gjort med henblik på at forme menneskers adfærd. 

Organisationskulturen er både påvirket af managementstrukturen, ansvarsplaceringen, redskaberne man 

bruger, og hvordan de bruges.  

Fremfor alt er kulturen præget af den måde, man påligger ansvar fra politisk side og fra ledelsens side. 

Eftersom ingen af de stressbekæmpende redskaber har retlige eller væsentlige organisatoriske 

konsekvenser, men kun har til formål at undersøge udbredelsen af og oplyse om stress, er det reelt set kun 

kulturen der påvirkes, og ikke den enkelte medarbejders stressniveau. 

 Man ansporer til dialog om stress, og forsøger at integrere opfattelsen af, at stress kan klares gennem 

forventningsafstemning og oplysning.  

Generelt har organisationskulturen til formål at gøre det acceptabelt og til en pligt for leder og medarbejder 

at tale om stress. 

Der bruges i den offentlige sektor en række redskaber – APV, medarbejdertilfredshedsundersøgelser, MUS-

samtaler og stresskurser – til at bekæmpe stress. Disse har i praksis til formål at:  

1) Skabe bevidsthed om stress. 

2) Oplyse om stress. 

3) At tvinge folk til at forholde sig til stress. 

Med disse redskaber søges stressbekæmpelse at blive gjort til et succeskriterium på lige fod med 

produktivitet. Det sker ved forsøge at gøre det til en prioritet blandt lederne og integrere denne tanke i 

managementstrukturen.   

Redskaber skaber fokus på de indsatsområder, som bør være i fokus, når stress skal bekæmpes. Det er 

primært i dialogen mellem medarbejder og leder, at stressbekæmpelsen er gjort til en fælles opgave. 

Ansvaret er således lagt i relationen og samspillet mellem disse to.  

Nogle af redskaberne giver medarbejderne mulighed for at kommunikere med lederen, blandt andet 

gennem medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Omvendt er stresskurserne en måde at kommunikere fra 

ledelsen og ned til medarbejderne. MUS-samtalerne har til formål at tvinge parterne til sammen at finde 

spilleregler og forståelse.  

Selvom dialogen om stress ideelt set burde kunne foregå, uden at blive tvunget ned over parterne, 

formidler redskaberne et budskab om, at dialog og samarbejde om stressbekæmpelsen, er ønskværdig. Der 
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søges altså at sætte en minimumsstandart for dialogen, for derved at påvirke organisationskulturen i den 

ønskede retning.  

Dette kan ses som et udtryk for artefakter, i og med at man tvinger folk til at forholde sig til ting, som 

forhåbentlig vil afføde iboende værdier om trivsel. Man satser på, at disse værdier vil føre til generelle 

antagelser om, hvordan man håndterer stress i den offentlige sektor.   
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Perspektivering 

Det er tydeligt, at der findes flere måder at forhindre stress på. Det afgørende er, at disse udvikles og 

forbedres til fordel for medarbejder og samfund som helhed, ikke kun for DJØFerne. En anden relevant 

faktor er den, at det private erhvervsliv i højere grad nu også ansætter DJØFere og der er ikke udsigt til, at 

dette vil ændre sig. Der kommer i fremtiden til at være brug for DJØFere i den offentlige sektor, de 

kommende år vil mange offentlige ansatte forlade arbejdsmarkedet og gå på pension. Den offentlige sektor 

vil derfor komme i en situation, hvor den vil komme i konkurrence med den private sektor på 

arbejdskraften. 

Det bliver der nødvendigt i fremtiden at kunne tilbyde noget helt specielt til DJØFere for at få disse til at 

vælge karriere i den offentlige sektor. I takt med, at stress er et stigende problem i samfundet, kan den 

offentlige sektor bruge det som et rekrutteringsgrundlag, at tilbyde medarbejdere noget mere end bare 

højere løn. DJØFerne arbejder ikke i den offentlige sektor for lønnen, da denne er mindre end i den private 

sektor.  

Rigshospitalet fik i 2013 den europæiske arbejdsmiljøpris97, dette betyder, at visse offentlige organisationer 

allerede rummer mange færdigheder inde for stressbekæmpelse. Det ville være værd at undersøge, hvilke 

sammenhænge der er mellem den offentlige sektors brug for kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, og 

muligheden for at tiltrække denne ved at kunne tilbyde et godt psykisk arbejdsmiljø. Karriere er blandt unge 

i højere grad et livsstilsvalg, hvor bl.a. tilfredsstillelse ved jobbet er vigtigt98. Det ville være interessant at 

udvikle nye ledelsesredskaber, som tager udgangspunkt i de udfordringer, som den offentlige sektor står 

overfor i dag. Redskaberne skulle gerne tage højde medarbejdernes begrænsninger i forhold til stress og 

bygge på disses lyst til at arbejde, og ikke begrænse dem med kontrol. Centralt i denne ledelsesform bør 

være kommunikation mellem organisationens niveauer, og evnen til at kommunikere om menneskelige 

begrænsninger, strukturer og stress. 

En anden løsningsmodel, som kunne være mere holdbare på længere sigt, ville være at nå frem til en reel 

diagnose for, hvad stress er. På nuværende tidspunkt fægter stressproblematikken i blinde, og man går til 

problematikken ud fra indicier om, hvordan stress nogenlunde ser ud. Den manglende viden om stress på 

arbejdsmarkedet kan føres tilbage til, at tilstanden stress stadig mangler definition. Hvis der eksisterede 

klarere definitioner, ville det være nemmere at indrette arbejdspladser, lovgivning og ledelse efter dette. 

  

                                                             
97 
http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Arkiv/Rigshospitalet+faar+europaeisk+arbejdsmiljoepris.htm 
98 http://www.business.dk/oekonomi/unge-vaelger-job-med-hjertet 

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Arkiv/Rigshospitalet+faar+europaeisk+arbejdsmiljoepris.htm
http://www.business.dk/oekonomi/unge-vaelger-job-med-hjertet
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Konklusion 

Den offentlige sektor har gjort sig flere omfattende overvejelser om, hvordan stress forhindres. Hvis man 

skal samle den strategi, som følges er det; Giv plads til mennesket, italesæt temaet, påvirkning af 

organisationskulturen, og tag ansvar, hvor der kan.  

En af de store udfordringer kan blive de managementstrukturer, som har formet den danske offentlige 

sektor igennem mange år. Hjørnestenene er en model, som er præget af meget selvstændige 

medarbejdere, som arbejder med sine projekter og afgrænsede opgaver - sådan som Weber har udlagt det i 

sin teori om bureaukratiet. Brugen af markedsmekanismer fra NPM har ført til en uklarhed om roller, og 

hvordan der skal prioriteres emner.  

Der måles på produktivitet, der lægges budgetter, og der måles medarbejdertilfredshed. Det sker fra flere 

niveauer i organisationen. Der findes nogle stærke magtmidler til at forhindre tab af produktivitet, og de 

strukturer, som præger den offentlige sektor, er opsat for at kontrollere menneskers handlinger til fordel for 

organisationen. Disse magtmidler er de kontrakter, som medarbejderne er ansat på, og konsekvensen er 

fyring, hvis disse ikke overholdes. Strukturerne sætter derfor en dagsorden om kontrol og produktivitet, og 

ikke om stressbekæmpelse. Stressbekæmpelse har derfor en tendens til at blive et modstykke til 

produktivitet og kontrol.  

Ansvaret for stressbekæmpelsen er derfor delt ud på så mange niveauer, ledere og medarbejder, at 

ansvaret ligger hos alle. Ansvar i den offentlige stressbekæmpelse er derfor svært at definere, det nærmest 

den kan komme er, at stress-bekæmpelse ligger enten hos ledelse og medarbejdere, men i relationen 

mellem de to enheder.  

Den offentlige sektor prøver med sine redskaber at skabe en platform for temaet stress. Det er dog ikke 

muligt for en organisationsledelse eller for lovgiverne direkte at gå ind på arbejdspladsen og regulere al 

menneskelige adfærd. Redskabernes formål er derfor at sætte en dagsorden for stress i organisationen. En 

organisation har flere dagsordner og prioriteter. Processen med brugen af disse redskaber er derfor mere 

central, end selve resultatet, på samme måde, som produktion er tænkt ind i organisationens formål, bliver 

stressbekæmpelsen det også. 

De ovennævnte mekanismer er effektive, når mennesket i organisationen har taget processen med 

stressbekæmpelse til sig, og gør dette til en del af arbejdspladsens virke. Det skal være legitimt at tale om 

stress og at være stresset, og dette skal møder forståelse hos andre i organisationen. 

  



79 
 

Litteraturliste 

 

De 5 misforståelser om casestudiet, Bent Flyvbjerg, 2010. Artikel hentet på: 

http://www.academia.edu/3426290/Fem_misforstaelser_om_casestudiet 

 

Livsfarlig ledelse, Hans Christian Ørsted, Forlaget Peoples press, udgivet 2013, 1. udgave 

 

Stress – Det moderne trauma, Nadja U. Prætorius, Dansk psykologisk forlag, udgivet 2007, 1. udgave 

The art of the state, Christopher Hood, Oxford university press, udgivet 1998 

Managing, Henry Minzberg, forlaget Pearson Education Limited, udgivet 2011, 1. Udgave 

 
The Weberian Theory of Rationalization and the McDonaldization of Contemporary Society 
George Ritzer. 

 

Chefen, snurretoppen og Taylors ketcher, Kim Leck Fischer, forlaget Syddansk universitetsforlag, udgivet 

2012. 

Organisationskultur og ledelse Edgar H. Schein, forlaget Valmuen, udgivet 2000, 2. udgave 

 

Stigma om afvigerens sociale identitet, Erwin Goffman, Forlaget Samfundslitteratur, udgivet 2009, 2. 

udgave. 

 

Management, Abraham H. Maslow, forlaget John Wiley and sons Inc. udgivet 1998 

 

Work and the nature of man, Frederick Herzberg, forlaget: stables press, udgivet 1968. 

 



80 
 

Classics of organizational behavior – Walter E. Natemeyer, J. Timothy Mcmahon – Third edition Waveland 

press Inc. 2001, Third edition 

 

Magt og Bureaukrati, Max Weber, Forlag: det lille forlag, udgivet 1994 (første gang 1864). 

 

Methods of Discovery – Heuristics for the social sciences – Andrew Abbott, forlaget W. W Norton Company, 

New York London, Udgivet 2004 

 

Max Weber. on capitalism, bureaucracy and relgion, A selection of texts, Edited by Stanislav Andrewski, 

Forlaget: George Allen & Unwin Ltd. Udgivet 1983. 

 

Organisation, Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, forlaget Trojka, 4. Udgave 4. oplag – 2010 

 

Online-lægeleksikon Netdoktor.dk om stress: http://www.netdoktor.dk/sundhed/symptomer_stress.htm 

Organizational culture and leadership, Edgard H. Schein, forlaget Jossey-Bass, udgivet 2004. 

 

Organizations and Society col. 20, Christopher Hood, forlaget Elsevier science ltd. udgivet 1995. Artikel heri: 

Christopher Hood, New public management in the 1980s – Variations on a theme, udgivet 1991 

 

Stressforeningen.dk om samfundskonsekverser ved stress: 

http://www.stressforeningen.dk/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=99&Itemid=33 

 

Arbejdstilsynet om stress: http://arbejdstilsynet.dk/da/laes-ogsaa/arbejdsbetinget-stress.aspx#afs3 

 

Konsulentfirmaet projekt arbejdsglæde: http://arbejdsglaedenu.dk/ 

 

http://www.netdoktor.dk/sundhed/symptomer_stress.htm
http://www.stressforeningen.dk/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=99&Itemid=33
http://arbejdsglaedenu.dk/


81 
 

Arbejdstilsynet om MUS-samtale http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS 

 

Europacommisionen om Flexicurity: 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/flexicurity.htm 

 

DJØF´s hjemmeside om overenskomst i kommune, stat og region:  

http://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-n.aspx 

 

Sundhed.dk om stress: https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-livsstil/stress/hvad-er-stress/ 

 

Rigshospitalet får den europæiske arbejdsmiljøpris: 

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Arkiv/Rigshospitalet+faar+europaeisk+arbejdsmiljo

epris.htm 

 

Den moderne danske ordbog: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=stress 

 

Arbejdsmiljø og stress i Danmark: 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljoe-og-helbred-20/arbejdsmiljo-og-

helbred-2012/arbejdsmiljoeet-i-ord/psykisk-arbejdsmiljoe/~/media/Projekter/AH2012/Faktaark/6-2--Foele-

sige-stresset.pdf 

 

Arbejdstilsynet om APV:  http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering.aspx 

 

 

Københavns kommunes drejebog om medarbejdertilfredshedsundersøgelse 

http://www.amk.kk.dk/upload/minisites/drejebog.pdf  

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/flexicurity.htm
http://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-n.aspx
https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-livsstil/stress/hvad-er-stress/
http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Arkiv/Rigshospitalet+faar+europaeisk+arbejdsmiljoepris.htm
http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Arkiv/Rigshospitalet+faar+europaeisk+arbejdsmiljoepris.htm
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=stress
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljoe-og-helbred-20/arbejdsmiljo-og-helbred-2012/arbejdsmiljoeet-i-ord/psykisk-arbejdsmiljoe/~/media/Projekter/AH2012/Faktaark/6-2--Foele-sige-stresset.pdf
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljoe-og-helbred-20/arbejdsmiljo-og-helbred-2012/arbejdsmiljoeet-i-ord/psykisk-arbejdsmiljoe/~/media/Projekter/AH2012/Faktaark/6-2--Foele-sige-stresset.pdf
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljoe-og-helbred-20/arbejdsmiljo-og-helbred-2012/arbejdsmiljoeet-i-ord/psykisk-arbejdsmiljoe/~/media/Projekter/AH2012/Faktaark/6-2--Foele-sige-stresset.pdf
http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering.aspx
http://www.amk.kk.dk/upload/minisites/drejebog.pdf


82 
 

 

 

Arbejdstilsynet om MUS-samtalen: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS 

 

 

HK´s hjemmeside om Stresskurser: 

http://www.hk.dk/sundhedvelvaere/aktiviteter_og_kurser/tidligere_aktiviteter_og_kurser/tackl_stress 

 

Artikel fra Berlingske omkring unges motivation for valg af job: 

http://www.business.dk/oekonomi/unge-vaelger-job-med-hjertet 

 

Sygdom og arbejde blandt Djøf´ere:  

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Magasin/August-2013/Aktuelt/Hver-anden-djoefer-gaar-paa-arbejde-

trods-sygdom 

 

Slides af Søren Obed Madsen -  Introduktion til samfundsfaglig viden og metode u1 

 

 

Føle sig stresset - Faktaark, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø seniorforsker Jesper Kristiansen, 
december 2012 
 

  

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS
http://www.hk.dk/sundhedvelvaere/aktiviteter_og_kurser/tidligere_aktiviteter_og_kurser/tackl_stress
http://www.business.dk/oekonomi/unge-vaelger-job-med-hjertet
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Magasin/August-2013/Aktuelt/Hver-anden-djoefer-gaar-paa-arbejde-trods-sygdom
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Magasin/August-2013/Aktuelt/Hver-anden-djoefer-gaar-paa-arbejde-trods-sygdom


83 
 

Bilag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvor mange procent af DJØFerne arbejder i den offentlige sektor

Fordeling

Fordeling, 

erhvervsaktive

Offentlig ansatte* 55%

 - Stat 34%

 - Regioner og kommuner 19%

Privatansatte 45%

 - Private/halvoffentlige institutioner 3%

 - Privatsektor 37%

 - Advokatsektor 5%

* Inkluderer også Grønland og Færøerne, derfor summerer Stat og Regioner og kommuner ikke til 55% 

Udvikling fordeling erhvervsaktive 2007 2010 2013

Offentlig ansatte* 58% 59% 54%

 - Stat 39% 38% 34%

 - Regioner og kommuner 18% 19% 19%

Privatansatte 35% 40% 46%

 - Private/halvoffentlige institutioner 3% 3% 3%

 - Privatsektor 25% 31% 36%

 - Advokatsektor 7% 6% 5%

* Inkluderer også Grønland og Færøerne

Stigningen i antallet af privatansatte fra år 2007 og 2010 skyldes Djøfs fusionering med C3, hvor størstedelene af medlemmerne var privatansatte.

Udvikling i fordeling offentlig - privat, 4. kvartal (erhvervsaktive)

Fordeling offentlig - privat, 4.kvartal 2013
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RÅDETS DIREKTIV

af 12. juni 1989

om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

(89/391/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økono-
miske Fællesskab, særlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), udarbejdet efter
høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sund-
hedsbeskyttlese på Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 118 A skal Rådet, ved udstedelse af
direktiver, vedtage minimumsforskrifter med henblik på at forbedre
navnlig arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

dette direktiv kan ikke berettige til en eventuel nedsættelse af de beskyt-
telsesniveauer, der allerede er opnået i hver enkelt medlemsstat, idet
medlemsstaterne i medfør af Traktaten skal bestræbe sig på at forbedre
de eksisterende vilkår på dette område og sætte sig som mål at harmo-
nisere disse vilkår på et stadig stigende niveau;

det har vist sig, at arbejdstagerne på arbejdsstedet og i løbet af hele
deres erhvervsaktive tilværelse kan blive udsat for påvirkning fra farlige
faktorer i arbejdsmiljøet;

i henhold til Traktatens artikel 118 A skal det i direktiverne undgås, at
der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art,
at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksom-
heder;

Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne
og sundhed på arbejdspladsen (4) omhandler vedtagelse af direktiver
med henblik på at varetage arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

Rådet har i sin resolution af 21. december 1987 om sikkerhed, hygiejne
og sundhed på arbejdspladsen (5) taget til efterretning, at Kommissionen
i nær fremtid agter at forelægge det et direktiv om tilrettelæggelse af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen;

i februar 1988 vedtog Europa-Parlamentet fire beslutninger som led i
drøftelsen om virkeliggørelsen af det indre marked og beskyttelse på
arbejdsstedet; i disse beslutninger opfordres Kommissionen specielt til at
udarbejde et rammedirektiv, der skal danne grundlag for særdirektiver,
som skal omfatte alle risici i forbindelse med sikkerhed og sundhed på
arbejdsstedet;
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det påhviler medlemsstaterne at arbejde for en forbedring af arbejdsta-
gernes sikkerhed og sundhed på deres område; iværksættelse af foran-
staltninger vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under
arbejdet bidrager i visse tilfælde til at beskytte sundheden og eventuelt
sikkerheden for personer bosat i hans husstand;

medlemsstaternes lovgivning vedrørende sikkerhed og sundhed på
arbejdsstedet er indbyrdes meget forskellig og bør forbedres; sådanne
nationale bestemmelser på området, der ofte er blevet suppleret med
tekniske forskrifter og/ eller vejledende normer, kan føre til forskellige
niveauer for beskyttelse af sikkerhed og sundhed og bane vej for en
konkurrence, der sker på bekostning af sikkerheden og sundheden;

der er stadig for mange beklagelige arbejdsulykker og erhvervssyg-
domme; forebyggende foranstaltninger bør træffes eller forbedres
snarest muligt for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed
og således sikre et højere beskyttelsesniveau;

for at sikre et højere beskyttelsesniveau må arbejdstagerne og/ eller
deres repræsentanter oplyses om risiciene for deres sikkerhed og
sundhed og om de foranstaltninger, der er påkrævet for at mindske
eller fjerne disse risici; det er ligeledes absolut nødvendigt, at de
gennem en afbalanceret deltagelse i overensstemmelse med national
lovgivning og/ eller praksis selv får mulighed for at bidrage til, at de
nødvendige beskyttelsesforanstaltninger træffes;

det er nødvendigt at fremme udvekslingen af oplysninger, dialogen og
en afbalanceret form for deltagelse i spørgsmål vedrørende sikkerhed og
sundhed på arbejdsstedet mellem arbejdsgivere og arbejdtagere og/ eller
deres repræsentanter ved hjælp af hensigtsmæssige fremgangsmåder og
instrumenter i overensstemmelse med national lovgivning og/ eller
praksis;

forbedring af arbejdstagernes sikkerhedsmæssige, hygiejnemæssige og
sundhedsmæssige vilkår under arbejdet er et mål, der ikke bør under-
ordnes rent økonomiske hensyn;

arbejdsgiverne har pligt til at holde sig underrettet om tekniske og
videnskabelige fremskridt i forbindelse med udformning af arbejdsplad-
serne under hensyn til de risici, der er forbundet med deres virksomhed,
og at underrette de repræsentanter for arbejdstagerne, der udøver deres
deltagelsesbeføjelser i medfør af dette direktiv, således at der kan sikres
en bedre beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

bestemmelserne i dette direktiv finder med forbehold af strengere
nugældende eller fremtidige fællesskabsbestemmelser anvendelse på
alle risici og bl.a. dem, der følger af anvendelsen under arbejdet af
kemiske, fysiske og biologiske agenser, som omhandlet i direktiv
80/1107/EØF (1), senest ændret ved direktiv 88/642/EØF (2);

i henhold til afgørelse 74/325/EØF (3) skal Kommissionen høre Det
Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse
på Arbejdspladsen med henblik på udarbejdelsen af forslag på dette
område;

der bør nedsættes et udvalg, hvis medlemmer udpeges af medlemssta-
terne, og som får til opgave at bistå Kommissionen i forbindelse med de
tekniske tilpasninger af de i nærværende direktiv omhandlede særdirek-
tiver —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

1. Formålet med dette direktiv er at iværksætte foranstaltninger til
forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

2. Med henblik herpå omfatter direktivet generelle principper for
forebyggelse af erhvervsbetingede risici og beskyttelse af sikkerhed og
sundhed, fjernelse af faktorer, der kan frembyde risici eller forårsage
ulykker, oplysning, høring, afbalanceret deltagelse i overensstemmelse
med national lovgivning og/ eller praksis samt oplæring af arbejdsta-
gerne og deres repræsentanter, tillige med almindelige retningslinjer for
iværksættelsen af nævnte principper.

3. Dette direktiv berører ikke nugældende eller fremtidige bestem-
melser i medlemsstaterne eller Fællesskabet, der er mere fordelagtige i
henseende til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under
arbejdet.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle former for private og
offentlige aktiviteter (industri, landbrug, handel, administration, tjeneste-
ydelser, undervisning, kulturel virksomhed, fritidsbeskæftigelse osv.).

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse, når særlige forhold i tilknyt-
ning til visse specifikke aktiviteter i den offentlige tjeneste, f.eks. i de
væbnede styrker eller inden for politiet, eller til visse specifikke aktivi-
teter i civilbeskyttelsestjenesterne på afgørende vis taler imod dets
anvendelse.

I så fald skal det påses, at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed sikres i
videst muligt omfang i overensstemmelse med målsætningerne i dette
direktiv.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) arbejdstager: enhver person, som en arbejdsgiver har i sin tjeneste,
herunder praktikanter og lærlinge, bortset fra hushjælp

b) arbejdsgiver: enhver fysisk eller juridisk person, der har stiftet et
arbejdsmæssigt forhold med arbejdstageren, og som har ansvaret
for virksomheden og/ eller institutionen

c) repræsentant for arbejdstagerne, som særlig beskæftiger sig med
beskyttelse af arbejdstagerne sikkerhed og sundhed: enhver person,
der i overensstemmelse med national lovgivning og/ eller praksis er
valgt, udnævnt eller udpeget til at repræsentere arbejdstagerne for så
vidt angår spørgsmål vedrørende beskyttelse af arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed under arbejdet

d) forebyggelse: enhver disposition eller foranstaltning, der træffes eller
planlægges på ethvert stadium af arbejdet i virksomheden med
henblik på at undgå eller formindske erhvervsbetingede risici.
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Artikel 4

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at
sikre, at arbejdsgiverne, arbejdstagerne og arbejdstagernes repræsen-
tanter bliver omfattet af de retsforskrifter, som er påkrævet for iværk-
sættelsen af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne skal navnlig påse, at der sikres fyldestgørende
kontrol og tilsyn.

AFSNIT II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 5

Generel bestemmelse

1. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed i alle forhold, der er forbundet med arbejdet.

2. Hvis en arbejdsgiver i henhold til artikel 7, stk. 3, henvender sig
til kompetent sagkundskab (personer eller serviceorganer) uden for virk-
somheden og/ eller institutionen, fritages han ikke af den grund for
ansvar på dette område.

3. Arbejdstagernes forpligtelser med hensyn til sikkerhed og sundhed
under arbejdet berører ikke princippet om arbejdsgiverens ansvar.

4. Dette direktiv udgør ikke en hindring for så vidt angår medlems-
staternes mulighed for at vedtage fritagelse for eller nedsættelse af
arbejdsgivernes ansvar for forhold, der skyldes omstændigheder, som
de ikke har indflydelse på, og som er usædvanlige og uforudseelige,
eller begivenheder, som er ualmindelige, og konsekvenserne af disse
omstændigheder eller begivenheder ikke kunne have været afværget
selv med den største omhu.

Medlemsstaterne er ikke pligtige at udnytte den i første afsnit omhand-
lede mulighed.

Artikel 6

Arbejdsgiverens almindelige forpligtelser

1. Som et led i arbejdsgiverens ansvar træffer denne de nødvendige
foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed,
herunder aktiviteter til forebyggelse af erhvervsbetingede risici, til
oplysning og til oplæring samt tilrettelæggelse af en ordning og tilve-
jebringelse af de nødvendige midler.

Arbejdsgiveren skal drage omsorg for, at disse foranstaltninger tilpasses
for at tage hensyn til ændrede omstændigheder, og søge at forbedre de
eksisterende forhold.

2. Arbejdsgiveren iværksætter de i stk. 1, første afsnit, nævnte foran-
staltninger, på grundlag af følgende generelle forebyggelsesprincipper:

a) forhindring af risici

b) evaluering af risici, som ikke kan forhindres

c) bekæmpelse af risici ved kilden

d) tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår
udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og
arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at
begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at
mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet
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e) hensyntagen til den tekniske udvikling

f) udskiftning af det, der er farligt, med noget, der er ufarligt eller
mindre farligt

g) planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhæn-
gende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilret-
telæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirk-
ning fra faktorer i arbejdsmiljøet

h) vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foran-
staltninger til individuel beskyttelse

i) hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

3. Med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette direktiv skal
arbejdsgiveren under hensyn til arten af virksomhedens og/ eller institu-
tionens aktiviteter:

a) vurdere risiciene for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, blandt
andet ved valg af arbejdsudstyr, kemiske stoffer og præparater samt
ved indretning af arbejdsstederne.

Som en følge af denne vurdering skal de forebyggende aktiviteter
samt de arbejds- og produktionsmetoder, arbejdsgiveren anvender,
om nødvendigt:

— sikre en bedre beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed

— integreres i samtlige aktiviteter i virksomheden og/ eller institu-
tionen og på alle niveauer inden for arbejdsmiljøet

b) når han overdrager opgaver til en arbejdstager, tage hensyn til denne
arbejdstagers færdigheder i forbindelse med sikkerhed og sundhed

c) drage omsorg for, at planlægning og indførelse af ny teknologi sker
efter høring af arbejdstagerne og/ eller deres repræsentanter for så
vidt angår de konsekvenser for arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed, der er forbundet med valget af udstyr, tilpasningen af
arbejdsforholdene og påvirkningen fra faktorer i arbejdsmiljøet

d) træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, således at kun arbejdstagere,
der har fået passende instrukser, har adgang til områder med risiko af
alvorlig og specifik karakter.

4. Med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette direktiv skal
arbejdsgiverne, hvis arbejdstagere fra flere virksomheder befinder sig
på samme arbejdssted, arbejde sammen ved gennemførelsen af bestem-
melserne om sikkerhed, hygiejne og sundhed samt, under hensyn til
aktiviteternes art, samordne deres bestræbelser med henblik på beskyt-
telse og forebyggelse af erhvervsbetingede risici, informere hinanden
om disse risici og underrette deres respektive arbejdstagere og/ eller
disses repræsentanter herom.

5. Foranstaltningerne vedrørende sikkerhed, hygiejne og sundhed
under arbejdet må under ingen omstændigheder medføre finansielle
byrder for arbejdstagerne.

Artikel 7

Beskyttelses- og forebyggelsestjenester

1. Med forbehold af de i artikel 5 og 6 omhandlede forpligtelser,
udpeger arbejdsgiveren en eller flere arbejdstagere, som skal varetage
aktiviteterne til beskyttelse og aktiviteterne til forebyggelse af erhvervs-
betingede risici inden for virksomheden og/ eller institutionen.

2. De udpegede arbejdstagere må ikke stilles ringere på grund af
deres aktiviteter til beskyttelse og deres aktiviteter til forebyggelse af
erhvervsbetingede risici.
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For at kunne udføre de opgaver, som dette direktiv medfører, skal de
udpegede arbejdstagere have rimelig tid stillet til rådighed.

3. Hvis personalet i virksomheden og/ eller institutionen ikke er
tilstrækkelig kompetent med henblik på tilrettelæggelsen af disse akti-
viteter til beskyttelse og forebyggelse, skal arbejdsgiveren henvende sig
til kompetent sagkundskab (personer eller serviceorganer) uden for virk-
somheden og/ eller institutionen.

4. Hvis arbejdsgiveren henvender sig til sådan kompetent sagkund-
skab, skal de pågældende personer eller serviceorganer informeres af
arbejdsgiveren om faktorer, der vides eller formodes at påvirke arbejds-
tagernes sikkerhed og sundhed, og indrømmes adgang til de oplys-
ninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2.

5. Under alle omstændigheder skal:

— de udpegede arbejdstagere have tilstrækkelige færdigheder og råde
over de nødvendige midler

— de eksterne personer eller serviceorganer, der rådspørges, have
tilstrækkelige kvalifikationer og råde over de nødvendige personlige
og faglige midler

og

— de udpegede arbejdstagere og de eksterne personer eller serviceor-
ganer, der rådspørges, omfatte et tilstrækkeligt antal

til at kunne påtage sig de pågældende aktiviteter til beskyttelse og
forebyggelse under hensyntagen til virksomhedens og/ eller institutio-
nens størrelse og/ eller de risici, arbejdstagerne er udsat for, samt disses
placering i virksomheden og/ eller institutionen som helhed.

6. Den i nærværende artikel omhandlede beskyttelse mod og fore-
byggelse af sikkerheds- og sundhedsrisici varetages af én eller flere
arbejdstagere, af en enkelt tjeneste eller af særskilte tjenester, hvad
enten denne eller disse er interne eller eksterne for virksomheden og/
eller institutionen.

Arbejdstageren(erne) eller tjenesten(erne) skal samarbejde i det nødven-
dige omfang.

7. Medlemsstaterne kan under hensyntagen til aktiviteternes art og
virksomhedens størrelse definere de virksomhedskategorier, hvor
arbejdsgiveren, hvis han har de nødvendige færdigheder, selv kan
påtage sig de i stk. 1 fastsatte opgaver.

8. Medlemsstaterne definerer de tilstrækkelige færdigheder og kvali-
fikationer, der er omhandlet i stk. 5.

De kan definere det tilstrækkelige antal, der er omhandlet i stk. 5.

Artikel 8

Førstehjælp, brandbekæmpelse, evakuering af arbejdstagerne samt
alvorlig og umiddelbar fare

1. Arbejdsgiveren skal:

— træffe de nødvendige foranstaltninger inden for områderne første-
hjælp, brandbekæmpelse og evakuering af arbejdstagerne, idet
disse foranstaltninger tilpasses efter aktiviteternes art og virksomhe-
dens og/ eller institutionens størrelse samt under hensyntagen til
andre tilstedeværende personer,

og

— tilrettelægge nødvendige forbindelser med eksterne serviceorganer,
særlig inden for områderne førstehjælp, lægehjælp i nødstilfælde,
redning og brandbekæmpelse.
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2. I medfør af stk. 1 skal arbejdsgiveren med henblik på førstehjælp,
brandbekæmpelse og evakuering af arbejdstagerne blandt andet udpege
de arbejdstagere, der får til opgave at gennemføre disse foranstaltninger.

Disse udpegede arbejdstagere skal være oplært, udgøre et tilstrækkeligt
antal og råde over passende materiel under hensyn til virksomhedens
og/ eller institutionens størrelse og/ eller de specifikke risici.

3. Arbejdsgiveren skal:

a) hurtigst muligt underrette alle de arbejdstagere, som er eller kan
blive udsat for risiko for alvorlig og umiddelbar fare, om denne
risiko og om de dispositioner, der er truffet eller skal træffes i
forbindelse med beskyttelse

b) træffe foranstaltninger og give instruktioner, således at arbejdsta-
gerne har mulighed for i tilfælde af en alvorlig umiddelbar fare,
som ikke kan undgås, at indstille arbejdet og/ eller bringe sig i
sikkerhed ved omgående at forlade arbejdsstedet

c) undtagen i behørigt begrundede tilfælde undlade at anmode arbejds-
tagerne om at genoptage arbejdet i en arbejdssituation, hvor der
fortsat hersker alvorlig og umiddelbar fare.

4. En arbejdstager, der i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare,
som ikke kan undgås, forlader sin arbejdsplads og/ eller et farligt
område, kan ikke lægges dette til last og skal beskyttes mod alle skade-
lige og urimelige konsekvenser, i overensstemmelse med national
lovgivning og/ eller praksis.

5. Arbejdsgiveren sørger for, at enhver arbejdstager, når der fore-
ligger en alvorlig og umiddelbar fare for hans egen og/ eller andres
sikkerhed, har mulighed for, såfremt det er umuligt at kontakte den
kompetente overordnede og under hensyn til hans viden og tekniske
hjælpemidler, selv at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at
undgå følgerne af en sådan fare.

Arbejdstagerens handlemåde kan ikke lægges ham til last, medmindre
han har handlet tankeløst eller udvist grov forsømmelighed.

Artikel 9

Arbejdsgiverens forpligtelser i øvrigt

1. Arbejdsgiveren skal:

a) have en vurdering af risici for sikkerheden og sundheden under
arbejdet til sin rådighed, herunder også risici for så vidt angår de
grupper af arbejdstagere, der er udsat for særlige risici

b) fastsætte de beskyttelsesforanstaltninger, der skal træffes, og om
nødvendigt det beskyttelsesudstyr, der skal anvendes

c) føre en liste over arbejdsulykker, der for arbejdstageren har medført
arbejdsudygtighed i mere end tre arbejdsdage

d) udarbejde — til brug for den kompetente myndighed og i overens-
stemmelse med national lovgivning og/ eller praksis — rapporter om
de arbejdsulykker, der har ramt arbejdstagerne.

2. Medlemsstaterne fastsætter under hensyntagen til aktiviteternes art
og virksomhedernes størrelse de forpligtelser, som de forskellige kate-
gorier af virksomheder skal opfylde i forbindelse med udarbejdelse af de
i stk. 1, litra a) og b), omhandlede dokumenter, samt ved udarbejdelsen
af de i stk. 1, litra c) og d), omhandlede dokumenter.

▼B
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Artikel 10

Underretning af arbejdstagerne

1. Arbejdsgiveren træffer de nødvendige foranstaltninger til, at virk-
somhedens og/ eller institutionens arbejdstagere og/ eller deres repræ-
sentanter i overensstemmelse med national lovgivning og/ eller praksis,
hvorefter der kan tages særligt hensyn til virksomhedens og/ eller insti-
tutionens størrelse, modtager alle nødvendige oplysninger:

a) om risici for sikkerhed og sundhed og om beskyttende og forebyg-
gende foranstaltninger og aktiviteter vedrørende såvel virksomheden
og/ eller institutionen i almindelighed som hver enkelt arbejdsplads
og/ eller arbejdsfunktion

b) om foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 8,
stk. 2.

2. Arbejdsgiveren træffer de nødvendige foranstaltninger til, at
arbejdsgiverne for arbejdstagere i eksterne virksomheder og/ eller insti-
tutioner, der udfører arbejde i hans virksomhed og/ eller institution, i
overensstemmelse med national lovgivning og/ eller praksis modtager
relevante oplysninger om de i stk. 1, litra a) og b), nævnte forhold,
beregnet for de pågældende arbejdstagere.

3. Arbejdsgiveren træffer de nødvendige foranstaltninger til, at
arbejdstagere, som særlig beskæftiger sig med arbejdstagernes sikkerhed
og sundhed, eller de repræsentanter for arbejdstagerne, som særlig
beskæftiger sig med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, ved
udøvelsen af deres funktioner og i overensstemmelse med national
lovgivning og/ eller praksis får adgang til:

a) den vurdering af risici og de beskyttelsesforanstaltninger, der er
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a) og b)

b) den liste og de rapporter, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c)
og d)

c) de oplysninger, der hidrører såvel fra aktiviteter til beskyttelse og
forebyggelse som fra tilsynstjenester og organer med kompetence
inden for sikkerhed og sundhed.

Artikel 11

▼C1
Høring af arbejdstagerne og disses deltagelse

▼B
1. ►C1 Arbejdsgiverne hører arbejdstagerne ◄ og/ eller deres
repræsentanter og tillader deres deltagelse i behandlingen af alle
spørgsmål, der vedrører sikkerheden og sundheden under arbejdet.

Dette indebærer:

— at arbejdstagerne bliver hørt

— at arbejdstagerne og/ eller deres repræsentanter har ret til at frem-
sætte forslag

— at de sikres en afbalanceret deltagelse i overensstemmelse med nati-
onal lovgivning og/ eller praksis.

2. Arbejdstagere eller deres repræsentanter, som særlig beskæftiger
sig med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, skal have tilsikret en
afbalanceret deltagelse, i overensstemmelse med national lovgivning og/
eller praksis, eller på forhånd og til behørig tid høres af arbejdsgiveren
for så vidt angår:

a) enhver aktion, der kan have væsentlige følger for sikkerheden og
sundheden

▼B
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b) udpegelse af de arbejdstagere, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, og
artikel 8, stk. 2, samt om de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7,
stk. 1

c) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, og artikel 10

d) den i artikel 7, stk. 3, omhandlede eventuelle henvendelse til kompe-
tent sagkundskab (personer eller serviceorganer) uden for virksom-
heden og/ eller institutionen

e) udarbejdelse og tilrettelæggelse af den i artikel 12 omhandlede oplæ-
ring.

3. De repræsentanter for arbejdstagerne, som særlig beskæftiger sig
med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, har ret til at anmode
arbejdsgiveren om at træffe passende foranstaltninger og til at forelægge
ham forslag herom, således at enhver risiko for arbejdstagerne afværges,
og/ eller enhver kilde til fare fjernes.

4. De arbejdstagere, der er omhandlet i stk. 2, og de repræsentanter
for arbejdstagerne, der er omhandlet i stk. 2 og 3, må ikke stilles ringere
på grund af deres respektive i stk. 2 og 3 omhandlede aktiviteter.

5. Arbejdsgiveren skal indrømme de repræsentanter for arbejdsta-
gerne, som særlig beskæftiger sig med arbejdstagerens sikkerhed og
sundhed, den nødvendige arbejdsfritagelse uden tab af løn og stille de
nødvendige midler til deres rådighed, således at de kan udøve de rettig-
heder og udføre de opgaver, der følger af dette direktiv.

6. Arbejdstagerne og/ eller deres repræsentanter har ret til i overens-
stemmelse med national lovgivning og/ eller praksis at henvende sig til
den kompetente myndighed med hensyn til sikkerhed og sundhed under
arbejdet, såfremt de skønner, at de foranstaltninger, der er truffet, og de
midler, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, ikke er tilstrækkelige
til at garantere sikkerheden og sundheden under arbejdet.

Repræsentanterne for arbejdstagerne skal have lejlighed til at fremsætte
deres bemærkninger i forbindelse med den kompetente myndigheds
kontrolbesøg.

Artikel 12

Oplæring af arbejdstagerne

1. Arbejdsgiveren skal sikre, at hver enkelt arbejdstager får en
tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring inden for sikkerhed og
sundhed, blandt andet i form af oplysninger og instruktion, i forbindelse
med:

— ansættelsen

— en forflyttelse eller en ændring af arbejdsopgaverne

— indførelse eller ændring af arbejdsudstyr

— indførelse af ny teknologi

og specielt vedrørende den enkeltes arbejdsplads eller arbejdsopgaver.

Denne oplæring skal:

— tilpasses til udviklingen for så vidt angår risici og til fremkomsten af
nye risici, og

— om nødvendigt gentages regelmæssigt.

2. Arbejdsgiveren skal forvisse sig om, at arbejdstagere fra eksterne
virksomheder og/ eller institutioner, der udfører arbejde i hans virk-
somhed eller institution, har fået passende instrukser om sikkerheds-
og sundhedsrisici under deres arbejde i hans virksomhed eller institu-
tion.

▼B
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3. De repræsentanter for arbejdstagerne, som særlig beskæftiger sig
med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, har ret til en passende oplæ-
ring.

4. Udgifterne til den oplæring, der er omhandlet i stk. 1 og 3, kan
ikke pålægges arbejdstagerne eller deres repræsentanter.

Den oplæring, der er omhandlet i stk. 1, skal foregå i arbejdstiden.

Den oplæring, der er omhandlet i stk. 3, skal foregå i arbejdstiden eller i
overensstemmelse med national praksis, enten inden for eller uden for
virksomheden og/ eller institutionen.

AFSNIT III

ARBEJDSTAGERNES FORPLIGTELSER

Artikel 13

1. Det påhviler den enkelte arbejdstager alt efter hans muligheder at
drage omsorg for sin egen sikkerhed og sundhed samt for andre perso-
ners sikkerhed og sundhed, for så vidt de berøres af hans handlinger
eller undladelser under arbejdet, i overensstemmelse med sin oplæring
og med arbejdsgiverens instrukser.

2. Med disse mål for øje skal arbejdstagerne navnlig i overensstem-
melse med deres oplæring og med arbejdsgiverens instrukser:

a) anvende maskiner, apparater, værktøj, farlige stoffer, transportudstyr
og andre hjælpemidler korrekt

b) anvende de personlige værnemidler, der stilles til deres rådighed,
korrekt og sætte dem på plads efter brug

c) ikke vilkårligt afbryde, ændre eller flytte sikkerhedsanordninger, som
særlig hører til maskiner, apparater, værktøj, installationer og
bygninger, samt anvende disse sikkerhedsanordninger korrekt

d) øjeblikkelig underrette arbejdsgiveren og/ eller de arbejdstagere, som
særlig beskæftiger sig med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed,
om enhver arbejdssituation, som de har en rimelig grund til at
opfatte som en alvorlig, umiddelbar fare for sikkerheden og sund-
heden, samt om enhver mangel, der er konstateret ved beskyttelses-
systemerne

e) i overensstemelse med national praksis sammen med arbejdsgiveren
og/ eller de arbejdstagere, som særlig beskæftiger sig med arbejds-
tagernes sikkerhed og sundhed, medvirke så længe som nødvendigt
til udførelsen af alle de opgaver eller opfyldelsen af alle de krav,
som af den kompetente myndighed er dem pålagt med henblik på
beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

f) i overensstemmelse med national praksis sammen med arbejdsgi-
veren og/ eller de arbejdstagere, som særlig beskæftiger sig med
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, medvirke så længe som
nødvendigt til, at arbejdsgiveren kan sikre, at arbejdsmiljøet og
arbejdsforholdene er sikre og ikke indebærer risici for sikkerheden
og sundheden inden for deres aktivitetsområde.

▼B
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AFSNIT IV

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 14

Tilsyn med arbejdstagernes sundhed

1. Med henblik på at sikre et passende tilsyn med arbejdstagernes
sundhed under hensyn til de sikkerheds- og sundhedsrisici, de er udsat
for under arbejdet, fastsættes der foranstaltninger i overensstemmelse
med national lovgivning og/ eller praksis.

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal indebære, at alle
arbejdstagere, hvis de ønsker det, regelmæssigt skal have adgang til
helbredsovervågning.

3. Tilsynet med arbejdstagernes sundhed kan indgå i et nationalt
sundhedssystem.

Artikel 15

Risikogrupper

Særligt følsomme risikogrupper skal beskyttes mod farer, som for dem
er særlig alvorlige.

Artikel 16

Særdirektiver — Ændringer

Generel rækkevidde af dette direktiv

1. Rådet vedtager, på forslag af Kommissionen i henhold til Trakta-
tens artikel 118 A, særdirektiver, blandt andet på de områder, der er
anført i bilaget.

2. Dette direktiv og, med forbehold af fremgangsmåden i artikel 17
for så vidt angår de tekniske tilpasninger, særdirektiverne kan ændres
efter fremgangsmåden i Traktatens artikel 118 A.

3. Bestemmelserne i dette direktiv finder i fuld udstrækning anven-
delse på samtlige de områder, der er omfattet af særdirektiverne, dog
med forbehold af strengere og/ eller specifikke bestemmelser, der er
indeholdt i disse særdirektiver.

▼M3

Artikel 17

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg med henblik på den rent
tekniske tilpasning af de i artikel 16, stk. 1, nævnte særdirektiver som
følge af:

a) vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardise-
ring

b) den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestem-
melser og specifikationer samt ny viden.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i disse særdirektiver, vedtages efter forskriftsproceduren
med kontrol i stk. 2. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen
bringe hasteproceduren i stk. 3 i anvendelse.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼B
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3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4
og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼M2

Artikel 17a

Gennemførelsesrapporter

1. Medlemsstaterne indsender hvert femte år en særskilt rapport til
Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv og af
særdirektiverne i henhold til artikel 16, stk. 1, med angivelse af arbejds-
markedsparternes synspunkter. Rapporten skal indeholde en vurdering af
de forskellige aspekter vedrørende den praktiske gennemførelse af de
forskellige direktiver, samt, når det er relevant, og der foreligger oplys-
ninger herom, data opdelt efter køn.

2. Kommissionen fastlægger rapportens opbygning og udarbejder et
spørgeskema, der præciserer dens indhold, i samarbejde med Det Rådgi-
vende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

Rapporten skal indeholde en generel del, der dækker bestemmelserne i
dette direktiv, og som vedrører de fælles principper og aspekter, der
gælder for alle de i stk. 1 omhandlede særdirektiver.

Den generelle del suppleres med kapitler om gennemførelsen af de
særlige aspekter i de enkelte direktiver, omfattende specifikke indika-
torer, når sådanne foreligger.

3. Kommissionen forelægger medlemsstaterne oplysninger om
rapportens opbygning, sammen med det ovennævnte spørgeskema
mindst seks måneder inden udløbet af den periode, rapporten dækker.
Rapporten sendes til Kommissionen senest tolv måneder efter udløbet af
den femårsperiode, den dækker.

4. På grundlag af disse rapporter foretager Kommissionen en samlet
evaluering af gennemførelsen af de pågældende direktiver, navnlig på
baggrund af deres relevans, det forskningsarbejde, der er gjort, og den
nye videnskabelige viden, der er fremkommet på de forskellige områder.
Kommissionen underretter senest 36 måneder efter udløbet af femårspe-
rioden Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed
på Arbejdspladsen om resultaterne af denne evaluering og, hvis det er
nødvendigt, om ethvert initiativ, der har til formål at forbedre den måde,
hvorpå den retlige ramme fungerer.

5. Den første rapport skal dække perioden fra 2007 til og med 2012.

▼B

Artikel 18

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31.
december 1992.

De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale
retsforskrifter, som de allerede har udstedt eller udsteder på det område,
der er omfattet af dette direktiv.

▼M2
__________

▼B

Artikel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

▼M3
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BILAG

Liste over områder omhandlet i artikel 16, stk. 1

— arbejdsstedet

— arbejdsudstyr

— personlige værnemidler

— arbejde med skærmterminaler

— håndtering af tunge byrder, der medfører risiko for lændeskader

— midlertidige og mobile arbejdssteder

— fiskeri og landbrug.

▼B
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Offentliggørelsesdato: 11-01-2013

Beskæftigelsesministeriet

Den fulde tekst

Fremsat den 10. januar 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om
arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder

(Præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.)

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 1538 af 21. december 2010 og lov nr.

597 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Loven omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.«

2. Efter kapitel 11 indsættes:

»Kapitel 11 a

Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

§ 65 a. En virksomhed med ansatte kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. § 65 c. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat skal

vedrøre enten den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder eller en eller flere produktionsenheder.

Stk. 2. Ved en virksomhed, for hvilken der kan udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, forstås en juridisk enhed i form af:

1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver.

2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.

3) En statslig administrativ enhed.

4) En region.

5) En kommune

6) Et kommunalt fællesskab.

Stk. 3. Ved en produktionsenhed, for hvilken der kan udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, forstås:

1) Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har én hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme

geografiske adresse som den juridiske enhedsadresse.

2) Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse.

3) Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser.

Stk. 4. Der kan ikke udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat for en byggeplads.

§ 65 b. For at en virksomhed kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, herunder for en tilhørende produktionsenhed, skal den

dokumentere et godt arbejdsmiljø. Følgende krav skal være opfyldt:

1) Virksomhedens eller produktionsenhedens materielle arbejdsmiljø skal være i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav for så

vidt angår væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en række områder. Ved væsentlige arbejdsmiljøproblemer forstås problemer, der vil kunne

medføre et påbud i henhold til denne lov.

2) Virksomheden eller produktionsenheden skal have opfyldt kravene til dens egenindsats i forbindelse med arbejdsmiljøet.

3) Der skal foreligge dokumentation for dels virksomhedens eller produktionsenhedens indsats for at opfylde kravene i nr. 1 og 2, dels

resultaterne af denne indsats. Det skal i denne forbindelse dokumenteres, at medarbejderne eller deres repræsentanter har været inddraget i

arbejdet med at opfylde kravene i nr. 1 og 2.

Stk. 2. Udover de i stk. 1 anførte krav kan der stilles krav om, at virksomheden under medvirken af medarbejdere eller deres repræsentanter

skal have besluttet, hvordan den konkret vil arbejde for en rummelig arbejdsplads, et rummeligt arbejdsmarked og for sundhedsfremme på

arbejdspladsen. Virksomheden skal i givet fald dokumentere, at den lever op til kravet.
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arbejdspladsen. Virksomheden skal i givet fald dokumentere, at den lever op til kravet.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om kravene efter stk. 2 og 3.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at virksomhedernes dokumentation efter stk. 1-3 skal være offentlig tilgængelig.

§ 65 c. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan opnås enten gennem akkrediteret inspektion eller akkrediteret certificering. Akkrediteret

inspektion foretages af et inspektionsorgan, mens akkrediteret certificering foretages af et certificeringsorgan. De pågældende organer skal

være akkrediteret hertil af DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan.

Stk. 2. Inspektions- og certificeringsorganer betaler for at blive akkrediteret efter regler fastsat af akkrediteringsorganet. Virksomhederne

betaler for inspektion og certificering, herunder udstedelse af certifikat.

Stk. 3. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er gyldigt tre år fra udstedelse.

§ 65 d. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren fastsætte nærmere regler om inspektion og

certificering, herunder supplerende krav til akkrediterings-, certificerings- og inspektionsorganerne, og om udstedelse af anerkendt certifikat,

herunder regler om offentliggørelse af virksomheder med certifikat.«

3. I § 67, stk. 1, nr. 6, og § 81 a, stk. 1, nr. 5, ændres »Landbrugsraadet« til: »Landbrug & Fødevarer«.

4. I § 74, stk. 7, nr. 1, indsættes efter »Godkendelse og kvalitetssikring«: »samt uddannelse«.

5. § 81, stk. 1, affattes således:

»Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne lov, jf. dog stk. 6, eller i henhold til en EU-forordning, vedrørende

forhold omfattet af denne lov, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.«

6. § 82, stk. 6, affattes således:

»Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket en ulykke med alvorlig personskade eller

døden til følge, jf. stk. 2, eller er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 5, nr. 1.«

§ 2

Lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, og § 2 træder i kraft den 1. november 2013.

Stk. 3. For arbejdsmiljøcertifikater udstedt inden den 1. november 2013, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Formålet med dette lovforslag er at præcisere, at både fysisk og psykisk arbejdsmiljø er omfattet af arbejdsmiljøloven, at samle reglerne om

arbejdsmiljøcertifikat i arbejdsmiljøloven samt at foretage enkelte ordensmæssige ændringer.

Det indebærer primært, at der foreslås indført en ny bestemmelse i arbejdsmiljøloven om, at loven omfatter både fysisk og psykisk

arbejdsmiljø, samt at reglerne fra lov om arbejdsmiljøcertifikat foreslås indarbejdet i arbejdsmiljøloven.

2. Formål og baggrund

2.1. Fokus på psykisk arbejdsmiljø

For at styrke indsatsen mod et dårligt psykisk arbejdsmiljø har regeringen i august 2012 lanceret tre initiativer, der skal være med til at

komme det dårlige psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser til livs. Det ene initiativ indebærer, at det præciseres i

arbejdsmiljøloven, at loven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, så der ikke kan opstå tvivl herom. De to andre initiativer

vedrører den konkrete håndtering af området for det psykiske arbejdsmiljø og kræver ikke ændring af loven.

Psykisk arbejdsmiljø handler om en række faktorer i arbejdet, der kan udgøre en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Disse faktorer

kan fx være arbejdets indhold og den måde arbejdet er tilrettelagt på, de organisatoriske forhold af betydning for den enkeltes arbejde samt de

sociale relationer på arbejdet.

Et godt psykisk arbejdsmiljø kan indebære store fordele for både den enkelte ansatte, virksomheden og samfundet, fx i form af lavt

sygefravær, høj kvalitet i arbejdet og lav udstødning fra arbejdsmarkedet. Omvendt kan et dårligt psykisk arbejdsmiljø have alvorlige

konsekvenser for den enkelte ansatte, virksomheden og samfundet, fx i form af sygdom, høj personaleomsætning, lav produktivitet og høje

udgifter til sundhedsvæsenet.

Mange arbejdsgivere gør allerede i dag meget for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø for deres ansatte, men der er stadig ansatte, der

oplever voldsomme episoder eller bliver psykisk nedslidte på deres arbejde. Derfor finder regeringen det vigtigt at skærpe opmærksomheden

på det psykiske arbejdsmiljø med henblik på, at de ansatte ikke nedslides eller oplever voldsomme episoder, der kan medføre helbredsmæssige
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på det psykiske arbejdsmiljø med henblik på, at de ansatte ikke nedslides eller oplever voldsomme episoder, der kan medføre helbredsmæssige

konsekvenser.

Det er derfor helt centralt, at det er klart og tydeligt for enhver, at det psykiske arbejdsmiljø er omfattet af arbejdsmiljøloven.

Formålet med lovforslaget er således bl.a. at præcisere i arbejdsmiljøloven, at denne omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø,

således at ingen kan være i tvivl herom.

2.2. Certifikatreglerne samles i arbejdsmiljøloven

Lovforslaget har desuden til formål at skabe grundlag for, at de gældende regler om arbejdsmiljøcertificering kan samles i

arbejdsmiljølovgivningen. En sådan regelforenkling vil tydeliggøre sammenhængen mellem de nuværende certifikatregler i henholdsvis

arbejdsmiljøcertifikat- og arbejdsmiljølovgivningen.

Det foreslås derfor at ophæve lov om arbejdsmiljøcertifikat og indføje nye bestemmelser i arbejdsmiljøloven som erstatning herfor.

Overordnet set er der således primært tale om, at der sker en lovteknisk forenkling af de gældende regler. Som følge af de indvundne erfaringer

med certificeringsordningen, herunder behovet for at sikre, at der fortsat vil ske en løbende kontrol af arbejdsmiljøet på produktionsenheder

omfattet af et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, foreslås det samtidig, at der foretages en række mindre justeringer af ordningen.

2.3. Konsekvensændringer af de strafferetlige regler

Derudover indeholder lovforslaget som følge af allerede gennemførte ændringer af arbejdsmiljølovgivningen en konsekvensændring af de

gældende strafferetlige regler. Det drejer sig om strafudmålingen for overtrædelser hvor unge under 18 år er kommet til skade, eller hvor der er

fare herfor.

2.4. Andre mindre ændringer

– Det præciseres, at Arbejdstilsynet kan opkræve gebyr for kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelsen via uddannelse af udbyderne.

– »Landbrugsraadet« ændres til »Landbrug & Fødevarer«.

– Det tydeliggøres, at klager over afgørelser truffet i medfør af EU-forordning, der vedrører arbejdsmiljøforhold, kan indbringes for

Arbejdsmiljøklagenævnet.

3. Lovforslagets udformning og indhold

3.1. Præcisering af at arbejdsmiljøloven omfatter både fysisk og psykisk arbejdsmiljø

3.1.1. Gældende ret

Arbejdsmiljøloven indeholder i § 1 en formålsbestemmelse, hvorefter det med loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der

til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

§ 1 er indført med arbejdsmiljøloven i 1975 (lov nr. 681 af 23. december 1975) og er ikke ændret siden. Det fremgår af bemærkningerne til §

1, at loven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Det fremgår således bl.a. af bemærkningerne, at »et sikkert og sundt arbejdsmiljø« indebærer:

– Beskyttelse mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme i traditionel forstand, dvs. dels påvirkninger fra pludselige begivenheder, dels

påvirkninger på kortere eller længere sigt, der medfører fysiske eller psykiske helbredsskader. Herunder må også regnes psykisk betingede

lidelser.

– Beskyttelse mod andre påvirkninger, der kan forringe sundheden. Herunder er tilsigtet henregnet bl.a. påvirkninger, der forbigående eller

varigt forringer den fysiske eller psykiske sundhedstilstand uden at frembringe karakteristiske sygdomssymptomer.

Begreberne »fysisk arbejdsmiljø« og »psykisk arbejdsmiljø« fremgår imidlertid ikke af selve lovteksten.

3.1.2. Overvejelser

Den gældende arbejdsmiljølov indeholder ikke ordene »fysisk arbejdsmiljø« eller »psykisk arbejdsmiljø«. Det kan derfor umiddelbart give

anledning til tvivl, om loven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Det er helt grundlæggende, at borgere, virksomheder, arbejdsmiljøaktører og andre ikke må være i tvivl om, at psykisk arbejdsmiljø er

omfattet af lovens bestemmelser. Ingen skal være i tvivl om, hvornår loven gælder, hvad den omfatter, og om man er inden for eller udenfor

lovens område.

Det er desuden centralt at tydeliggøre og skærpe opmærksomheden på, at det psykiske arbejdsmiljø er ligestillet med det fysiske

arbejdsmiljø, og at arbejdsgiveren har pligt til at håndtere begge dele i forhold til sine ansatte.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at det fremgår tydeligt af selve lovteksten, at loven omfatter både det fysiske og det psykiske

arbejdsmiljø, så arbejdsgiverne ved, hvad der forventes af dem. Der er dog ikke dermed tilsigtet nogen ændring af den gældende retstilstand,

herunder bemærkningerne til den gældende § 1.

3.1.3. Forslag

Det foreslås, at der indsættes en ny selvstændig bestemmelse, som tydeliggør, at loven omfatter både det fysiske og det psykiske

arbejdsmiljø. Hermed sikres det, at borgere, virksomheder, arbejdsmiljøaktører og andre klart og tydeligt kan læse direkte i loven, at både det

fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er omfattet af arbejdsmiljøloven.

Den foreslåede § 1 a er en præcisering af den gældende retstilstand, og der er således ikke med forslaget tilsigtet ændringer i

arbejdsmiljølovens anvendelsesområde.
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3.2. Overførsel af reglerne om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat til arbejdsmiljøloven

3.2.1. Gældende ret

Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat blev vedtaget som led i udmøntningen af

aftalen om finansloven for 2001 mellem den daværende regering og Socialistisk Folkeparti samt Enhedslisten om et forbedret arbejdsmiljø, jf.

lov nr. 442 af 7. juni 2001. Loven indgik i en samlet incitamentspakke, som bl.a. også indebar indførelsen af en generel arbejdsmiljøafgift, jf.

lov nr. 1247 af 20. december 2000 om en generel arbejdsmiljøafgift.

Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat havde til formål at skabe grundlag for, at

virksomheder med ansatte, der er omfattet af lov om arbejdsmiljø, kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. I forlængelse heraf kunne

virksomheder få tilskud til hel eller delvis dækning af udgifterne ved at få et arbejdsmiljøcertifikat og til dækning af udgiften til

arbejdsmiljøafgiften.

Lov om en generel arbejdsmiljøafgift blev ophævet med virkning fra 1. januar 2003. Som en konsekvens heraf bortfaldt tilskudsordningen

(via en ophævelse af §§ 9-20 i lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat) mens

muligheden for at få et arbejdsmiljøcertifikat består. Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med

certifikat blev i den forbindelse ændret til lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, jf. lov nr. 436 af 10. juni 2002 (herefter

certifikatloven).

Certifikatloven giver virksomheder med ansatte, der er omfattet af lov om arbejdsmiljø, mulighed for at få et anerkendt

arbejdsmiljøcertifikat. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er en formel dokumentation af, at en virksomhed har et højt niveau af systematik og

forebyggelse i sit arbejdsmiljøarbejde. Med arbejdsmiljøcertifikatet dokumenterer virksomheden, at den arbejder seriøst med sit arbejdsmiljø.

Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan efter de gældende regler dække enten den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder

eller en eller flere produktionsenheder under den juridiske enhed som defineret i lov om det centrale virksomhedsregister (CVR).

Certifikatlovens § 5 fastsætter en række krav til virksomheder, der ønsker at få et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det er bl.a.:

1) Virksomheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en række områder.

2) Virksomhedens egenindsats for at sikre et godt arbejdsmiljø skal være på et højt niveau.

3) Virksomheden skal have besluttet, hvordan den vil arbejde for en rummelig arbejdsplads, et rummeligt arbejdsmarked og for

sundhedsfremme på arbejdspladsen.

4) Virksomheden skal kunne dokumentere arbejdet med samt resultatet af indsatsen for at opfylde kravene.

5) Medarbejderne eller deres repræsentanter skal inddrages i hele processen, og virksomhedens dokumentation af, at den lever op til kravene

for at få et certifikat, skal være offentlig tilgængelig.

Kravene i nr. 1 og 2 er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2 til certifikatloven.

En virksomhed kan få et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter henholdsvis akkrediteret inspektion eller akkrediteret certificering.

Certifikater kan i begge tilfælde kun udstedes af organer, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og

Metrologifond) eller tilsvarende anerkendte akkrediteringsinstitutioner.

Beskæftigelsesministeren er i loven bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for inspektion og certificering og om udstedelse af et

anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til certifikatloven, at dette indebærer, at der kan fastsættes regler,

hvorefter eventuelle fremtidige standarder for certificering af arbejdsmiljøledelse, der vurderes at leve op til kravene i lov om

arbejdsmiljøcertifikat, kan få tilsvarende retsvirkninger, som de modeller, der alene er baseret på certifikatloven.

Lov om arbejdsmiljøcertifikat er udmøntet i tre bekendtgørelser om anerkendte arbejdsmiljøcertifikater:

• Bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders

arbejdsmiljøledelsessystem (Bekendtgørelse 923).

• Bekendtgørelse nr. 924 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol

af virksomhederne (Bekendtgørelse 924).

• Bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø (OHSAS-

bekendtgørelsen) (Denne bekendtgørelse er også udstedt med hjemmel i arbejdsmiljøloven).

Bekendtgørelse 923 og Bekendtgørelse 924 baserer sig alene på certifikatloven, mens OHSAS-bekendtgørelsen primært er baseret på den

internationale arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001. I forbindelse med anerkendelsen af DS/OHSAS-standarden i OHSAS-bekendtgørelsen er

der stillet en række yderligere krav til virksomhederne, som ikke er indeholdt i den internationale standard. Det er bl.a. krav om, at der ikke må

være væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en række områder, og at det sikres, at medarbejderne inddrages i arbejdsmiljøarbejdet på en række

områder. Både kravene i DS/OHSAS-standarden samt de yderligere krav skal således være opfyldt for at certifikatet kan få de samme

retsvirkninger, som certifikater udstedt efter Bekendtgørelse 923 og Bekendtgørelse 924.

I både Bekendtgørelse 923 og Bekendtgørelse 924 stilles der krav om, at virksomheden skal beslutte sig for, hvordan den konkret vil arbejde

for en rummelig arbejdsplads, et rummeligt arbejdsmarked og for sundhedsfremme på arbejdspladsen. I forbindelse med udstedelsen af

OHSAS-bekendtgørelsen er det vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille samme krav til virksomheder, der vil certificeres efter denne model.

Bekendtgørelse 924 om akkrediteret inspektion er primært tænkt anvendt af små virksomheder, der ikke i forvejen har opbygget et

ledelsessystem. I modellen er der lagt vægt på, at virksomhedens materielle arbejdsmiljø skal leve op til lovens krav. Der er i

inspektionsmodellen ikke krav om løbende fremdrift i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Både Bekendtgørelse 923 og OHSAS-bekendtgørelsen er akkrediterede certificeringsordninger, der stiller større krav til egenindsatsen end
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inspektionsmodellen efter bekendtgørelse 924. Der er bl.a. krav om etablering af et ledelsessystem, som kan sikre løbende fremdrift i

arbejdsmiljøarbejdet.

Der stilles i de gældende regler og standarder krav til de informationer, der skal fremgå af de udstedte certifikater, herunder bl.a. navn og

adresse på virksomheden og identifikation af certificeringsorgan mv.

Virksomheder, der gennem et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan dokumentere et godt arbejdsmiljø, fritages for Arbejdstilsynets

risikobaserede tilsyn, jf. bekendtgørelse nr. 1186 af 8. december 2011 om undtagelse fra risikobaseret tilsyn for virksomheder med

arbejdsmiljøcertifikat. Reglerne herom er fastsat med hjemmel i arbejdsmiljølovens § 72 a, stk. 2. Arbejdstilsynet kan imidlertid føre tilsyn

med de arbejdsmiljøcertificerede virksomheder i forbindelse med alvorlige ulykker eller klager over arbejdsmiljøet, samt hvis Arbejdstilsynet fx

på de særlige byggepladsaktioner støder på certificerede virksomheder, som groft overtræder arbejdsmiljøloven.

Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder har endvidere ret til at få tildelt og offentliggjort en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Dette sker med hjemmel i arbejdsmiljølovens § 78 a og er udmøntet i bekendtgørelse nr. 1276 af 8. december 2011 om offentliggørelse af

virksomhedernes arbejdsmiljø mv.

Tildelingen af kronesmiley er i dag betinget af, at virksomheden anmoder Arbejdstilsynet herom og medsender en kopi af det anerkendte

arbejdsmiljøcertifikat, samt indsender en erklæring om, at virksomheden har indgået en aftale med certificeringsorganet om, at

certificeringsorganet giver Arbejdstilsynet besked herom, hvis certifikatet fratages, suspenderes eller bortfalder.

Fritagelsen fra det risikobaserede tilsyn og tildeling af en kronesmiley sker:

• For at motivere virksomhederne til at arbejde med deres arbejdsmiljø.

• For at anerkende virksomheder, der gør en ekstra indsats for arbejdsmiljøet.

• For at Arbejdstilsynet ikke bruger sine ressourcer på de virksomheder, der kan dokumentere, at de både kan og vil arbejde seriøst med deres

arbejdsmiljø.

Det er kun arbejdsmiljøcertifikater, som er udstedt i henhold til de oven for nævnte bekendtgørelser, der fritager virksomheder fra det

risikobaserede tilsyn og giver mulighed for at få tildelt en kronesmiley.

Såfremt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat fratages, suspenderes eller bortfalder, bliver virksomheden omfattet af det risikobaserede tilsyn

på lige fod med alle andre virksomheder og mister sin kronesmiley.

I øvrigt henvises der til de almindelige bemærkninger til Forslag til lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til

virksomheder med certifikat, L 213, Folketingsåret 2000/2001 (herefter L 213 2000/2001).

3.2.2. Overvejelser

Da certifikatlovens bestemmelser om statstilskud er ophævet, og de resterende bestemmelser har en meget nær sammenhæng med

arbejdsmiljølovens regler om, at arbejdsmiljøcertificerede virksomheder fritages for Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn og har mulighed for

at få tildelt en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, findes det hensigtsmæssigt at indarbejde reglerne i arbejdsmiljøloven. Herved

opnås en regelforenkling samtidig med at reglerne om arbejdsmiljøcertifikat samles i ét lovgrundlag.

En indarbejdelse af certifikatreglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan ske på samme måde, som regulering sker efter arbejdsmiljøloven i øvrigt

- udformet som bemyndigelsesbestemmelser, der giver grundlag for at fastsætte regler om arbejdsmiljøcertifikat administrativt.

Det er hensigten, at de nye bekendtgørelser vil indeholde de samme regler, som gælder i certifikatlovgivningen i dag.

Erfaringer fra Arbejdstilsynets administration af certifikatordningen har imidlertid vist, at der er et behov for at justere de gældende regler

om arbejdsmiljøcertificering på tre udvalgte områder.

For det første vurderes der at være behov for at stille eksplicitte krav til hyppigheden af inspektions- og certificeringsorganernes kontrol af

arbejdsmiljøet på de enkelte produktionsenheder. De internationale standarder for kontrol på de arbejdsmiljøcertificerede virksomheder giver

mulighed for stikprøvekontrol på store virksomheder med mange sammenlignelige produktionsenheder. Stikprøvekontrol kan betyde, at det

ikke nødvendigvis er alle produktionsenheder omfattet af arbejdsmiljøcertifikatet, som bliver besøgt inden for en kortere årrække.

Da de certificerede virksomheder er fritaget fra Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn, hvor alle produktionsenheder med over 2 årsværk

ansat vil få besøg inden udgangen af 2019, vurderes det, at der fremover ved udstedelse eller fornyelse af certifikater bør stilles krav om, at

certificeringsorganet inden for maksimalt to certificeringsperioder (6 år) kontrollerer alle produktionsenheder omfattet af

arbejdsmiljøcertifikatet.

Selvom alle nuværende akkrediterede certificeringsorganer har oplyst, at de allerede i dag besøger alle produktionsenheder inden for

maximalt to certificeringsperioder (6 år), vurderes der at være behov for at fastsætte krav på området. Ved at stille krav til hyppigheden af

kontrollen kan det sikres, at en slækkelse af kontrolhyppigheden ikke bliver et konkurrenceparameter for certificeringsorganerne.

Den anden justering, som bør foretages i certificeringsreglerne, vedrører selve arbejdsmiljøcertifikaterne. Fritagelsen af de

arbejdsmiljøcertificerede virksomheder fra risikobaseret tilsyn betyder, at Arbejdstilsynet har brug for præcis viden om, hvilke

produktionsenheder der er omfattet af et arbejdsmiljøcertifikat. Klar identifikation af de certificerede produktionsenheder er derfor vigtig. Der

er derfor behov for, at det ved angivelse af produktionsenhedsnummer eksplicit fremgår, hvilke produktionsenheder et givent

arbejdsmiljøcertifikat omfatter. En sådan tydelig identifikation af de arbejdsmiljøcertificerede produktionsenheder vil sikre, at Arbejdstilsynet

ikke unødigt møder frem på certificerede virksomheder.

Det tredje område, hvor der er behov for justeringer, vedrører Arbejdstilsynets adgang til oplysninger om, hvilke virksomheder som er

arbejdsmiljøcertificerede. På nuværende tidspunkt kan de certificerede virksomheder anmode Arbejdstilsynet om tildeling af en kronesmiley,

når de bliver certificeret, men de er ikke forpligtet hertil. Derfor har Arbejdstilsynet ikke det fulde overblik over, hvilke virksomheder der har

et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og dermed, hvilke virksomheder, som skal fritages for det risikobaserede tilsyn.
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Med hjemmel i § 3 i bekendtgørelse nr. 1276 af 8. december 2011 om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. er det i dag et

krav til virksomheder, der ønsker en kronesmiley, at de indgår en aftale med certificeringsorganet, der forpligter certificeringsorganet til at

orientere Arbejdstilsynet, hvis et certifikat suspenderes, fratages eller ophører. Ved at pålægge certificeringsorganerne en pligt til både at

orientere Arbejdstilsynet, når de certificerer en virksomhed, og når et certifikat fratages, suspenderes eller ophører, vil Arbejdstilsynet få et

opdateret og retvisende billede af, hvilke virksomheder, der er certificerede, og derfor ikke skal have et risikobaseret tilsyn.

3.2.3. Forslag

For at forenkle reglerne om arbejdsmiljøcertificering og for at tydeliggøre den indbyrdes sammenhæng mellem arbejdsmiljøreglerne og

certifikatreglerne, foreslås det, at certifikatloven ophæves, og at reglerne herom i stedet indarbejdes i arbejdsmiljølovgivningen, bl.a. på

baggrund af en bred bemyndigelsesadgang for beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler herom. Forslaget indebærer således, at

lovgrundlaget for arbejdsmiljøcertificeringsreglerne samles i arbejdsmiljøloven, og at de gældende certificeringsregler, herunder Bekendtgørelse

923, Bekendtgørelse 924 og OHSAS-bekendtgørelsen, videreføres i nye bekendtgørelser udstedt på baggrund af de nye

bemyndigelsesbestemmelser i arbejdsmiljøloven.

Der er således primært tale om en lovteknisk ændring af regelgrundlaget, mens reglerne forbliver de samme. Dog foreslås det, at der i

forbindelse med udmøntningen af reglerne i nye bekendtgørelser sker en justering af de gældende regler på følgende tre områder – i

overensstemmelse med de oven for anførte overvejelser:

For det første foreslås det, at der stilles krav om, at inspektions- og certificeringsorganet inden for to certificeringsperioder (6 år) skal

kontrollere arbejdsmiljøet, herunder det materielle arbejdsmiljø, på alle produktionsenheder, der er omfattet af et anerkendt

arbejdsmiljøcertifikatet.

For det andet foreslås indført en række nye krav til inspektions- og certificeringsorganerne, herunder krav om en tydelig angivelse af, hvilke

produktionsenheder certifikatet omfatter.

Endelig foreslås det som det tredje, at der indføres en pligt for certificeringsorganerne til at informere Arbejdstilsynet umiddelbart ved

tildeling af certifikater, og hvis et certifikat suspenderes, fratages eller ophører. I denne forbindelse foreslås det ligeledes, at

certificeringsorganet også skal oplyse Arbejdstilsynet, hvis den arbejdsmiljøcertificerede virksomhed ikke ønsker en kronesmiley på

Arbejdstilsynets hjemmeside.

Ændringerne vil skulle ske ved udmøntning af de bemyndigelser, som foreslås givet til ministeren i selve lovbestemmelserne.

3.3 Præcisering af hvilke omkostninger, der dækkes af gebyr ved kvalitetssikring af udbydere af arbejdsmiljøuddannelse

3.3.1. Gældende ret

De gældende bestemmelser om godkendelse og kvalitetssikring af udbydere af arbejdsmiljøuddannelse blev indført i 2010 i forbindelse med

ændring af arbejdsmiljølovens bestemmelser om samarbejde om sikkerhed og sundhed i virksomhederne.

§ 9, stk. 2, i arbejdsmiljøloven fastslår, at »Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indhold, tilmelding, tilbud og

gennemførelse af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, den supplerende arbejdsmiljøuddannelse og en særlig arbejdsmiljøuddannelse for

koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet og undervisernes kvalifikationer samt godkendelse og

kvalitetssikring af udbydere af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og den særlige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer.«

Samme lovs § 74, stk. 7, fastslår, at »Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om gebyrer, herunder om opkrævning og indbetaling, til

dækning af Arbejdstilsynets omkostninger ved:

1) Godkendelse og kvalitetssikring af udbydere af arbejdsmiljøuddannelse og uddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og

sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, jf. § 9, stk. 2.«

Med hjemmel i denne bestemmelse er der siden ordningens indførelse opkrævet gebyr for udbydernes deltagelse i uddannelse, som en del af

kvalitetssikringen.

3.3.2. Overvejelser

I de gældende bestemmelser er der hjemmel til, at udgifterne til Arbejdstilsynets omkostninger til kvalitetssikring af udbydere af

arbejdsmiljøuddannelse bliver dækket gennem opkrævning af gebyr. Da der er tale om opkrævning af gebyr, ønskes det tydeliggjort, at

uddannelsen er et led i kvalitetssikringen, og at omkostningerne herved dækkes af gebyret.

3.3.3. Forslag

Det foreslås at tydeliggøre og præcisere, at uddannelsen er en del af kvalitetssikringen, ved at tilføje »uddannelse« i bestemmelsen.

3.4. Strafudmåling ved særlig skærpende omstændigheder

3.4.1. Gældende ret

Sanktionen for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen er i praksis bøde. Der har endnu ikke været idømt frihedsstraf for overtrædelse af

arbejdsmiljølovgivningen.

Strafbestemmelserne i arbejdsmiljøloven er blevet ændret flere gange med henblik på at hæve det generelle bødeniveau.

Ved lov nr. 379 af 10. juni 1997, hvor der skete en generel forhøjelse af strafferammen i arbejdsmiljøloven, blev anvendelsesområdet for,

hvornår der foreligger skærpende omstændigheder udvidet til at dække situationer, hvor der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller

helbred eller fremkaldt fare herfor. Denne regel er i dag indeholdt i § 82, stk. 5, nr. 1.

Ved samme anledning blev der indført en bestemmelse om, at det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, hvis der ved

overtrædelsen for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor. Denne regel er i dag indeholdt i § 82, stk. 6.
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overtrædelsen for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor. Denne regel er i dag indeholdt i § 82, stk. 6.

Ved lov nr. 1395 af 27. december 2008, blev bødeniveauet i arbejdsmiljøloven fordoblet for overtrædelser, der har medført en ulykke med

alvorlig personskade eller dødsfald til følge, jf. § 82, stk. 2. I den forbindelse ændrede man den daværende § 82, stk. 4, nr. 1 – den nuværende §

82, stk. 5, nr. 1 – således at skader, der ikke er så alvorlige, at de er omfattet af § 82, stk. 2, ville være omfattet af § 82, stk. 4, nr. 1 (nu § 82,

stk. 5, nr. 1).

I forbindelse med lov nr. 597 af 14. juni 2011, blev der via et nyt stykke i § 82, indført regler om differentierede bøder på baggrund af

virksomhedens størrelse i arbejdsmiljøloven.

En bøde forhøjes i dag efter retspraksis med 10.000 kr. for særligt skærpende omstændigheder efter § 82, stk. 6, som foreligger, når der for

unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor.

I forbindelse med de beskrevne lovændringer i 2008 og 2011 er den nuværende § 82, stk. 6, dog blevet konsekvensrettet forkert. Der burde

således i 2008 være indsat en henvisning i § 82, stk. 6, til § 82, stk. 2. Endvidere burde henvisningen i § 82, stk. 6, til stk. 4, nr. 1, i 2011 være

ændret til stk. 5, nr. 1.

En ordlydsfortolkning af denne bestemmelse i dag kan derfor rejse tvivl om hvornår der skal ske en forhøjelse af bøden med 10.000 kr. § 82,

stk. 6, henviser til stk. 4, nr. 1, men der findes ingen stk. 4, nr. 1. Og stk. 4, 1. pkt. indeholder hjemmelsgrundlaget for at differentiere

bødestørrelser efter virksomhedernes størrelse.

Det fremgår af både de almindelige og de specielle bemærkninger til lov nr. 1395 af 27. december 2008, at det var hensigten at de fordoblede

bøder for overtrædelse af § 82, stk. 2, skal kunne forhøjes yderligere, hvis der samtidig foreligger skærpende eller særligt skærpende

omstændigheder. I de almindelige bemærkninger tydeliggøres det, at hvis skaden er omfattet af § 82, stk. 2, skal der ikke kunne ske en

yderligere strafforhøjelse efter den nuværende § 82, stk. 5, nr. 1, men derimod godt efter stk. 5, nr. 2-4 og stk. 6.

At det er hensigten at de fordoblede bøder for overtrædelse af § 82, stk. 2, skal kunne forhøjes yderligere, hvis der samtidig foreligger særligt

skærpende omstændigheder fremgår ligeledes af lovbemærkningerne til lov nr. 597 af 14. juni 2011, hvor differentierede bøder på baggrund af

virksomhedens størrelse blev indført i arbejdsmiljøloven. Det fremgår i de specielle bemærkninger, at forhøjelser ved skærpende eller særligt

skærpende omstændigheder – de nuværende § 82, stk. 5 og 6 – skal lægges til ”normalbøden” efter ”normalbøden” er differentieret. I både de

almindelige og specielle bemærkninger er normalbøden defineret som dels den grundbøde, der følger af overtrædelse af materielle regler nævnt i

§ 82, stk. 1, dels den fordobling af grundbøden som sker efter § 82, stk. 2.

3.4.2. Overvejelser

§ 82, stk. 6, indeholder i dag en fejlagtig henvisning til at der ved straffens udmåling skal lægges vægt på virksomhedens størrelse. Der skulle

være henvist til, at det ved overtrædelser generelt betragtes som en skærpende omstændighed, at der er sket skade på liv eller helbred eller

fremkaldt fare herfor. Dette er der behov for at rette op på. I denne forbindelse bør det præciseres i § 82, stk. 6, at skade på liv eller helbred

eller fremkaldt fare herfor også omfatter overtrædelser af § 82, stk. 2, hvor overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller

døden til følge for unge under 18 år.

Hvis denne ændring ikke foretages, kan der opstå tvivl om, hvorvidt det er hensigten, at en bøde både skal kunne forhøjes med 10.000 kr. i

de tilfælde, hvor der ved overtrædelsen er sket en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfald til følge for unge under 18 år, og ved

overtrædelser, hvor der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor.

3.4.3. Forslag

Det foreslås, at § 82, stk. 6, ændres, således at der foretages de korrekte henvisninger, og det herved tydeliggøres, der både kan foreligge

særligt skærpende omstændigheder ved overtrædelser, hvor der er sket en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfald til følge for unge

under 18 år, jf. § 82, stk. 2, og ved overtrædelser hvor der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

uden at der er sket en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfald til følge, jf. § 82, stk. 5, nr. 1.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Forslaget om præcisering af at arbejdsmiljøloven både omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø vurderes ikke at medføre

økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

Forslaget om ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske og administrative konsekvenser

for det offentlige. Det bemærkes i den forbindelse, at det er frivilligt for virksomhederne, om de vil lade sig certificere.

De øvrige elementer i forslaget forventes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget om præcisering af at arbejdsmiljøloven både omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø vurderes ikke at medføre

økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Forslaget om ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske og administrative konsekvenser

for erhvervslivet. Det bemærkes i den forbindelse, at det er frivilligt for virksomhederne, om de vil lade sig certificere.

De øvrige elementer i forslaget forventes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget forventes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne.

7. Miljømæssige konsekvenser

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten
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8. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget har ikke EU-retlige aspekter.

9. Høring

Et udkast til dette forslag er sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer:

Rigsadvokaten, Domstolsstyrelsen, Politidirektørforeningen, Den Danske Dommerforening, Advokatrådet, Danske Advokater,

Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljøklagenævnet, Certificerende Organers Forum, DANAK, Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og

Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Landbrug & Fødevarer, Finanssektorens

Arbejdsgiverforening, Lederne, KL, Danske Regioner, Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Den Kooperative Arbejdsgiver- og

Interesseorganisation i Danmark, Frie Funktionærer, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse og Producentforeningen.

   

10. Sammenfattende skema

 Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter

De økonomiske konsekvenser for det

offentlige

Ingen Ingen

De administrative konsekvenser for det

offentlige

Ingen Ingen

De økonomiske konsekvenser for

erhvervslivet

Ingen Ingen

De administrative konsekvenser for

erhvervslivet

Ingen Ingen

De administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen

De miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen

Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

§ 1

Til nr. 1

Forslaget til ny § 1 a indeholder en præcisering af, at loven både omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Efter bemærkningerne til arbejdsmiljøloven fra 1975 hører følgende bl.a. til begrebet et sikkert og sundt – fysisk og psykisk – arbejdsmiljø:

– Arbejdsulykker og erhvervssygdomme, dvs. dels påvirkninger fra pludselige begivenheder dels påvirkninger på kortere eller længere sigt, der

medfører fysiske eller psykiske helbredsskader eller psykisk betingede lidelser.

– Andre påvirkninger, der kan forringe sundheden, bl.a. påvirkninger, der forbigående eller varigt forringer den fysiske eller psykiske

sundhedstilstand uden at frembringe karakteristiske sygdomssymptomer.

Psykisk arbejdsmiljø handler om en række faktorer i arbejdet, der kan udgøre en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Disse faktorer

kan fx være arbejdets indhold, og den måde arbejdet er tilrettelagt på, de organisatoriske forhold med betydning for den enkeltes arbejde samt

de sociale relationer på arbejdet.

Forslaget præciserer, at loven omfatter det psykiske arbejdsmiljø, og dermed, at arbejdsgiveren skal sikre det psykiske arbejdsmiljø for sine

ansatte, ligesom arbejdsgiveren skal sikre det fysiske arbejdsmiljø. Der tilsigtes ingen ændringer i den gældende retstilstand, herunder

bemærkningerne til den gældende § 1.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 3.1.

Til nr. 2

§ 65 a, stk. 1, er en videreførelse af § 4 i den gældende certifikatlov, og der er for så vidt angår disse dele ikke påtænkt nogen ændring af

gældende ret, jf. afsnit 3.2.1. om gældende ret for certifikatordningen.

Efter bestemmelsen er det således virksomheder med ansatte, der er omfattet af arbejdsmiljøloven, jf. arbejdsmiljølovens § 2, stk. 1, der kan

få et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Undtaget er således, jf. arbejdsmiljølovens § 3, luftfart, søfart og fiskeri (med mindre der er tale om

lastning og losning af skibe og værftsarbejde om bord på skibe) og boreplatforme og produktionsplatforme m.v. (off shore).

En virksomhed kan efter denne bestemmelse vælge at erhverve et arbejdsmiljøcertifikat enten for hele virksomheden (den juridiske enhed

med alle tilknyttede produktionsenheder) eller for en eller flere af produktionsenhederne. En virksomhed kan ikke få et certifikat for en del af

en produktionsenhed. Således kan man ikke få et certifikat fx for en marketingsafdeling alene uden at få et certifikat for resten af

produktionsenheden. Certifikatet udstedes til den juridiske enhed, uanset om certifikatet kun omfatter enkelte af de produktionsenheder, som

hører under den juridiske enhed.

Det er i bestemmelsen præciseret, at der er tale om anerkendte arbejdsmiljøcertifikater. Det skyldes, at reglerne alene vedrører de ordninger,

som i tilstrækkelig grad vurderes at sikre arbejdsmiljøforholdene på virksomhederne samt dokumentationen herfor. Denne anerkendelse

fastsættes ved bekendtgørelse på baggrund af de bemyndigelser, som ministeren efter forslaget får til at udstede nærmere regler om
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certifikatordningen. Det skyldes, at virksomheder med disse arbejdsmiljøcertifikater fritages for Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn og får

mulighed for at få en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

I øvrigt henvises der til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. , og de specielle bemærkninger til §§ 2-4 i L 213 2000/2001.

§ 65 a, stk. 2 og stk. 3, er identisk med § 2 og § 3, stk. 1, i den gældende certifikatlov. Det er fundet nødvendig at definere

»virksomhedsbegrebet« til brug for reglerne vedrørende erhvervelse af arbejdsmiljøcertifikat, idet en virksomhed skal kunne vælge at erhverve

et arbejdsmiljøcertifikat for en enkel produktionsenhed for sig.

Juridiske enheder omfatter for det første fysiske personer, der er arbejdsgivere. For det andet juridiske personer og filialer af udenlandske

juridiske personer. Begrebet juridisk person er i denne lov anvendt som en samlebetegnelse for interessentskaber, kommanditselskaber, fonde,

aktie- og anpartsselskaber, kommanditaktieselskaber, andelsselskaber, virksomheder med begrænset ansvar, foreninger og andre

sammenslutninger med selvstændig retsevne. Selvstændige offentlige virksomheder, som fx Post Danmark og DSB, er også juridiske personer.

Endelig omfatter juridiske enheder også statslige administrative enheder, regioner, kommuner og kommunale fællesskaber.

Ved en produktionsenhed forstås enten en virksomhed eller en organisatorisk afgrænset del af en virksomhed, der er stedligt afgrænset, og

som producerer en eller overvejende en slags varer eller tjenesteydelser.

I § 65 a, stk. 4, foreslås det i overensstemmelse med den gældende § 3, stk. 2, i certifikatloven, at der ikke kan udstedes et anerkendt

arbejdsmiljøcertifikat for en byggeplads. Det er i forbindelse med udstedelse af arbejdsmiljøcertifikat ikke fundet hensigtsmæssigt, at flere

virksomheder i fællesskab kan vælge at opnå et certifikat for en byggeplads. Dette skyldes blandt andet, at en byggeplads oftest relaterer sig

til flere juridiske enheder (dvs. flere forskellige virksomheder).

§ 65 b er i vidt omfang en videreførelse af § 5 i certifikatloven. Men § 65 b tager også højde for, at mange anerkendte arbejdsmiljøcertifikater

i dag udstedes efter reglerne om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 m.v., som de er fastlagt i OHSAS-bekendtgørelsen.

De indholdsmæssige krav, som i dag er indeholdt i Bekendtgørelse 923, Bekendtgørelse 924 og OHSAS-bekendtgørelsen, forudsættes

udmøntet i de nye bekendtgørelser, der vil blive udstedt af beskæftigelsesministeren i medfør af de foreslåede bemyndigelser.

For at en virksomhed kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter de foreslåede regler i kapitel 11 a og de med hjemmel heri

efterfølgende udstedte bekendtgørelser, skal virksomheden således fortsat opfylde de krav, der i dag er indeholdt i de bekendtgørelser som

udmønter certifikatloven, og som ved dette lovforslag bliver videreført i arbejdsmiljølovgivningen.

Den foreslåede § 65 b, stk. 1, indebærer, at en virksomhed skal kunne dokumentere et godt arbejdsmiljø, herunder for en tilhørende

produktionsenhed, for at kunne få et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. For at kunne dokumentere et godt arbejdsmiljø skal virksomheden

opfylde en række krav.

Den foreslåede § 65 b, stk. 1, nr. 1, er indholdsmæssig en videreførelse af certifikatlovens § 5, stk. 1, nr. 1. Det foreslås, at virksomhedens

eller produktionsenhedens materielle arbejdsmiljø skal være i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav for så vidt angår

væsentlige arbejdsmiljøproblemer inden for en række nærmere angivne områder. Områderne er i dag overordnet oplistet i bilag 1 til

certifikatloven.

Det betyder, at der ikke må være forhold på virksomheden inden for disse områder, der vil kunne medføre et påbud efter lov om

arbejdsmiljø.

I forbindelse med udmøntningen af den foreslåede § 65 b, stk. 1, nr. 1, vil der i de bekendtgørelser, som skal erstatte Bekendtgørelse 923,

Bekendtgørelse 924 og OHSAS-bekendtgørelsen, ske en udførlig oplistning af de områder, hvor virksomhedens materielle arbejdsmiljøforhold

skal være i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen krav for så vidt angår væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Oplistningen vil

indeholde de områder, som i dag er medtaget i certifikatlovens bilag 1. Der må således ikke være væsentlige arbejdsmiljøproblemer på følgende

områder:

– Støj

– Vibrationer

– Stråling

– Termiske belastninger

– Bevægeapparatbelastninger

– Psykosociale belastninger

– Kemiske og biologiske belastninger

– Indeklimabelastninger

– Ulykker

– Unges arbejde

Den foreslåede § 65 b, stk. 1, nr. 2, er indholdsmæssig en videreførelse af certifikatlovens § 5, stk. 1, nr. 2. Det foreslås, at virksomheden

eller produktionsenheden skal have opfyldt kravene til dens egenindsats i forbindelse med arbejdsmiljøet. Kravene til virksomhedens

egenindsats er i dag oplistet i bilag 2 til certifikatloven og indebærer, at egenindsatsen skal være på et højt niveau.

Kravene til at kunne få et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter akkrediteret inspektion er forskellig fra kravene til at kunne få et anerkendt

arbejdsmiljøcertifikat efter akkrediteret certificering. Kravene efter akkrediteret inspektion er baseret på, at virksomheder med en sådan

egenindsats erfaringsmæssigt har en høj forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. Hovedparten af kravene følger af arbejdsmiljølovgivningen og

skal således allerede derfor efterleves af virksomhederne.

Virksomheder, som vælger akkrediteret certificering, skal ud over at opfylde kravene til akkrediteret inspektion også opfylde nogle

yderligere krav, der knytter sig til et formaliseret ledelsessystem. Disse krav giver en høj grad af sikkerhed for, at virksomheden gennem sin

egen audit og overvågning opfanger eventuelle afvigelser eller fejl i forhold til fx det materielle arbejdsmiljø.
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egen audit og overvågning opfanger eventuelle afvigelser eller fejl i forhold til fx det materielle arbejdsmiljø.

Kravene til egen indsatsen efter både akkrediteret inspektion og akkrediteret certificering er i dag oplistet i bilag 2 til certifikatloven og

udmøntet i henholdsvis Bekendtgørelse 923 og Bekendtgørelse 924. I forbindelse med anerkendelsen af DS/OHSAS-standarden er der i

OHSAS-bekendtgørelsen for at sikre, at anerkendte arbejdsmiljøcertifikater efter denne ordning kan sidestilles med anerkendte

arbejdsmiljøcertifikater efter en af de andre ordninger, stillet en række supplerende krav om medarbejderinddragelse, som virksomheden skal

opfylde ved siden af kravene i DS/OHSAS-standarden.

Konkret drejer det sig om, at virksomheden skal have udformet og vedligeholde procedurer, der skal sikre, at medarbejderne eller deres

repræsentanter inddrages i dels fastlæggelse, implementering og evaluering af arbejdsmiljøpolitikken, dels kortlægning og vurdering af

arbejdsmiljøet samt i udarbejdelse af handlingsplaner.

I forbindelse med udmøntningen af den foreslåede § 65 b, stk. 1, nr. 2, vil de bekendtgørelser, som skal erstatte Bekendtgørelse 923,

Bekendtgørelse 924 og OHSAS-bekendtgørelsen, indeholde de samme krav til egenindsatsen, som der i dag er indeholdt i bilag 2 til

certifikatloven, og som er udmøntet i Bekendtgørelse 923, Bekendtgørelse 924 samt i OHSAS-bekendtgørelsen.

Det drejer sig bl.a. om:

• For at erhverve et arbejdsmiljøcertifikat gennem en akkrediteret inspektion indebærer det, at følgende forhold vedrørende virksomhedens

(eller produktionsenhedens) egenindsats skal være iagttaget:

1. Beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøpolitik

2. Arbejdspladsvurdering

3. Samarbejde om sikkerhed og sundhed

4. Andre lovpligtige uddannelser, oplæring m.v.

5. Ulykkesundersøgelser og -forebyggelse m.v.

6. Brugsanvisninger

7. Lovpligtige eftersyn

8. Arbejdsmiljøgennemgange

9. Arbejdsmiljøinddragelse i forbindelse med planlægning

10. Arbejdsmiljøkrav til fremmede virksomheder, der udfører arbejde på virksomhedens område.

• For at erhverve et arbejdsmiljøcertifikat gennem en akkrediteret certificering indebærer det, at virksomheden (eller produktionsenheden) skal

etablere og vedligeholde et system til styring af arbejdsmiljøet. Systemet skal indeholde nedennævnte elementer vedrørende

virksomhedens egenindsats og skal udformes således, at det er tilpasset den enkelte virksomhed:

1. Arbejdsmiljøkrav (alle arbejdsmiljøkrav som skal være opfyldt efter akkrediteret inspektion)

2. Arbejdsmiljøpolitik

3. Kortlægning, mål og handleplaner

4. Organisation

5. Uddannelse og træning

6. Implementering og drift

7. Forebyggelse af ulykker

8. Lovbestemte krav og andre bestemmelser

9. Overvågning

10. Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger

11. Intern audit

12. Evaluering

13. Registrering og dokumentation.

• For at anerkende et arbejdsmiljøcertifikat erhvervet ved akkrediteret certificering efter DS/OHSAS 18001 m.v. skal virksomheden (eller

produktionsenheden) udover kravene i DS/OHSAS 18001 m.v. bl.a. opfylde følgende betingelser:

1. Virksomheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer inden for en række områder.

2. Virksomheden skal have udformet og vedligeholde procedurer, der skal sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages i

dels fastlæggelse, implementering og evaluering af arbejdsmiljøpolitikken, dels kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet samt i

udarbejdelse af handlingsplaner.

Det nærmere indhold af de enkelte krav vil blive udmøntet i bekendtgørelser og vil som nævnt svare til de gældende regler i certifikatloven

og de bekendtgørelser, som udmønter reglerne. Dog vil der være ændringer som følge af de nye regler om arbejdsmiljøorganisation fra 2010, jf.

lov nr. 508 af 19. maj 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø, ligesom kravene om bedriftssundhedstjeneste (BST) udelades, da der ikke

længere eksisterer BST-pligt for virksomheder.

Den foreslåede § 65 b, stk. 1, nr. 3, er indholdsmæssig en videreførelse af certifikatlovens § 5, stk. 1, nr. 5. Det foreslås, at der skal foreligge

dokumentation for dels virksomhedens (eller produktionsenhedens) indsats for at opfylde kravene i § 65 b, stk. 1, nr. 1 og 2, dels resultaterne

af denne indsats. Det skal i den forbindelse dokumenteres, at medarbejderne eller deres repræsentanter har været inddraget i arbejdet med at

opfylde kravene i nr. 1 og 2.

Der skal foreligge ny dokumentation, hver gang der skal udstedes et certifikat.

I § 65 b, stk. 2, foreslås det, at der udover de i stk. 1 anførte krav kan stilles krav om, at virksomheden under medvirken af medarbejdere

eller deres repræsentanter skal have besluttet, hvordan den konkret vil arbejde for en rummelig arbejdsplads, et rummeligt arbejdsmarked og

for sundhedsfremme på arbejdspladsen. I det omfang, der stilles krav herom, skal virksomheden også dokumentere, at den lever op til kravet.

I både Bekendtgørelse 923 og Bekendtgørelse 924 bliver der i dag, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 og 4, i certifikatloven, stillet krav om, at virksomheden
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skal beslutte sig for, hvordan den konkret vil arbejde for en rummelig arbejdsplads, et rummeligt arbejdsmarked og for sundhedsfremme på

arbejdspladsen.

I forbindelse med udstedelsen af OHSAS-bekendtgørelsen er det vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille de samme krav om en rummelig

arbejdsplads, et rummeligt arbejdsmarked og sundhedsfremme på arbejdspladsen til virksomheder, der vil certificeres efter denne model.

Med § 65 b, stk. 2, vil det være muligt i de bekendtgørelser, som skal erstatte Bekendtgørelse 923 og Bekendtgørelse 924, at stille krav

herom, samtidig med at disse krav ikke bliver stillet i den bekendtgørelse, som skal erstatte OHSAS-bekendtgørelsen.

Den foreslåede § 65 b, stk. 3, er indholdsmæssigt en videreførelse af bemyndigelsesbestemmelsen i certifikatlovens § 5, stk. 2.

Det foreslås i § 65 b, stk. 3, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kravene til at dokumentere et godt

arbejdsmiljø, jf. den foreslåede § 65 b, stk. 1, og om krav om rummelig arbejdsplads, et rummeligt arbejdsmarked og sundhedsfremme på

arbejdspladsen efter § 65 b, stk. 2.

De indholdsmæssige krav, som i dag er indeholdt i Bekendtgørelse 923, Bekendtgørelse 924 og OHSAS-bekendtgørelsen, forudsættes

udmøntet i de nye bekendtgørelser, der vil blive udstedt af beskæftigelsesministeren i medfør af den foreslåede bemyndigelse.

På baggrund af bemyndigelsen forventes udstedt tre bekendtgørelser, der vil danne grundlag for de akkrediterede organers inspektion og

certificering af virksomhederne:

• En bekendtgørelse om udstedelse af anerkendt arbejdsmiljøcertifikat på grundlag af en akkrediteret inspektion med udgangspunkt i og til

erstatning for Bekendtgørelse 924.

• En bekendtgørelse om udstedelse af et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat på grundlag af akkrediteret certificering med udgangspunkt i og til

erstatning for Bekendtgørelse 923.

• En bekendtgørelse om anerkendelse af arbejdsmiljøcertifikater erhvervet efter DS/OHSAS 18001 m.v. med udgangspunkt i og til erstatning

for OHSAS-bekendtgørelsen.

I bekendtgørelserne vil det bl.a. blive tydeliggjort og uddybet, på hvilke områder virksomhedens eller produktionsenhedens materielle

arbejdsmiljø skal være i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav for så vidt angår væsentlige arbejdsmiljøproblemer, jf. § 65 b,

stk. 1, nr. 1. Det vil desuden blive fastsat, hvordan virksomhederne kan dokumentere, at de har opfyldt de i stk. 1, nr. 1 og 2 fastsatte krav.

Endvidere vil der i bekendtgørelsen, som skal erstatte OHSAS-bekendtgørelsen, blive fastsat præcist hvilke supplerende krav, som skal være

opfyldt, for at et certifikat erhvervet efter DS/OHSAS 18001 kan blive anerkendt.

I de bekendtgørelser, der skal erstatte Bekendtgørelse 923 og Bekendtgørelse 924, vil der blive fastsat krav om, at virksomheden skal

beslutte sig for, hvordan den konkret vil arbejde for en rummelig arbejdsplads, et rummeligt arbejdsmarked og for sundhedsfremme på

arbejdspladsen, og krav om, at virksomheden skal dokumentere, at den lever op til kravet herom.

Som led i § 65 b, stk. 3, får beskæftigelsesministeren også bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om kravene til dokumentationen for,

at kravene i § 65 b, stk. 1 og 2, kan anses for at være opfyldt.

I de bekendtgørelser, der erstatter Bekendtgørelse 923 og Bekendtgørelse 924, vil det i overensstemmelse med gældende ret bl.a. blive

tydeliggjort, hvordan virksomheder og produktionsenheder med og uden arbejdsmiljøorganisation, jf. lov om arbejdsmiljø § 6 b, kan

dokumentere, at de opfylder kravene i § 65 b, stk. 1, herunder at der er mulighed for at differentiere kravet til dokumentationen, der stilles til

virksomheder med og uden arbejdsmiljøorganisation. Og tilsvarende i relation til krav om en rummelig arbejdsplads, et rummeligt

arbejdsmarked og for sundhedsfremme på arbejdspladsen, jf. § 65 b, stk. 2.

I øvrigt henvises der til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. , de specielle bemærkninger til § 65 b, stk. 1 og 2, og de specielle

bemærkninger til § 5 i L 213 2000/2001.

I § 65 b, stk. 4, foreslås det, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at virksomhedernes dokumentation efter stk. 1-3 skal være

offentlig tilgængelig.

Bekendtgørelse 923 og Bekendtgørelse 924 stiller krav om, at dokumentationen for dels virksomhedens eller produktionsenhedens indsats

for at opfylde kravene i certifikatlovens § 5, stk. 1 nr. 1-4, dels resultaterne af denne indsats skal være offentlig tilgængelig i samlet form. At

dokumentation skal være offentlig tilgængelig indebærer, at virksomheden skal være parat til at vise dokumentationen frem, hvis

udenforstående anmoder herom. I det omfang virksomheden selv ser en interesse heri, kan virksomheden selvfølgelig også vælge en mere

offensiv linje og fx offentliggøre dokumentationen på virksomhedens hjemmeside. Hvis dokumentationen indeholder oplysninger af fortrolig

karakter, fx om konkrete medarbejdere, skal virksomheden anonymisere disse, ligesom også forretningshemmeligheder kan fjernes inden

dokumentationen gøres offentlig tilgængelig.

Samme krav forventes stillet i de bekendtgørelser, der skal erstatte Bekendtgørelse 923 og Bekendtgørelse 924.

Den foreslåede § 65 c, stk. 1, viderefører § 6, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 1 i den gældende certifikatlov.

Bestemmelsen skal sikre, at de anerkendte arbejdsmiljøcertifikater er udstedt af certificerings- eller inspektionsorganer, der er akkrediteret til

at erklære overensstemmelse med kravene i de danske bekendtgørelser. Et akkrediteret inspektionssystem og et akkrediteret

certificeringssystem indebærer, at inspektionsorganer og certificeringsorganer akkrediteres i overensstemmelse med gældende internationale

standarder om akkrediteret inspektion og systemcertificering, henholdsvis DS/EN ISO/IEC 170200 og DS/EN ISO/IEC 17021, samt relevante

bekendtgørelser og akkrediteringsbestemmelser udarbejdet af fx DANAK, som af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet er

udpeget som det nationale akkrediteringsorgan.

Andre akkrediteringsorganer kan være akkrediteringsorganer i fx Sverige (Styrelsen for ackreditering och teknisk kontrol (Swedac)) eller i

Nederlandene (Raad voor Accreditatie (RvA)).

De nærmere regler for akkreditering i Danmark er fastsat i medfør af lovgivning herom på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

Akkrediteringer foretaget af DANAK sker i henhold til bekendtgørelse nr. 913 af 25. september 2009 om akkreditering af virksomheder, der er
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Akkrediteringer foretaget af DANAK sker i henhold til bekendtgørelse nr. 913 af 25. september 2009 om akkreditering af virksomheder, der er

udstedt i henhold til lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme, som ændret ved lov nr. 364 af 13. maj 2009 (erhvervsfremmeloven).

Med hjemmel i lov om erhvervsfremme fastlægger DANAK endvidere på baggrund af de nærmere krav i de bekendtgørelser, som udstedes på

baggrund af de bemyndigelser, som beskæftigelsesministeren får efter lovforslaget, hvilke personalemæssige og faglige kompetencer, de

inspektionsorganer og certificeringsorganer, der skal udstede anerkendte arbejdsmiljøkompetencer, skal råde over. Der vil i den forbindelse

blive lagt vægt på, at inspektions- og certificeringsorganerne kan dokumentere, at de råder over relevante kvalifikationer inden for arbejdsmiljø

og har et grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets materiale. Endvidere vil der være krav til organernes uafhængighed

i relation til de virksomheder, der ønsker at anvende organerne, samt til kvalitetssikring af organernes ydelser.

Den enkelte virksomhed, som ønsker at få et arbejdsmiljøcertifikat, bestemmer selv, om det skal være via en akkrediteret inspektion eller

via en akkrediteret certificering.

Den foreslåede § 65 c, stk. 2, viderefører § 7, stk. 2 og 3, i den gældende certifikatlov. Det foreslås i stk. 2, 1. pkt., at inspektions- eller

certificeringsorganerne betaler det akkrediteringsorgan, der udsteder akkrediteringen efter regler fastsat af akkrediteringsorganet

Inspektions- og certificeringsorganers betaling til DANAK for akkrediteringsydelser sker inden for en ramme aftalt mellem DANAK og

erhvervs- og vækstministeren i overensstemmelse med reglerne herom i kapitel 7 i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af

16. december 2010.

Endvidere foreslås det i stk. 2, 2. pkt., at virksomhederne betaler for inspektion og certificering, herunder udstedelse af certifikat.

Virksomheder, der ønsker at få et arbejdsmiljøcertifikat, skal betale det inspektions- eller certificeringsorgan, som virksomheden vælger at rette

henvendelse til, for at foretage inspektion eller certificering og udstede certifikat. Prisen for at få foretaget en inspektion eller certificering og

udstedt certifikat dannes i fri konkurrence mellem de inspektions- og certificeringsorganer, der af DANAK (eller andre akkrediteringsorganer)

er akkrediteret til at foretage inspektion og certificering og udstede et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Den foreslåede § 65 c, stk. 3, viderefører indholdsmæssigt § 6, stk. 3, i den gældende certifikatlov. Det foreslås, at et anerkendt

arbejdsmiljøcertifikat er gyldigt tre år fra udstedelse.

Vedrørende certificering er det i overensstemmelse med internationale regler om akkrediteret certificering, hvorefter certificering sker for tre

år ad gangen.

I øvrigt henvises der til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. , og de specielle bemærkninger til §§ 6 og 7, stk. 1, i L 213 2000/2001.

Den foreslåede § 65 d, viderefører § 8 i den gældende certifikatlov. § 8 i certifikatloven udgør en del af hjemmelsgrundlaget for

bekendtgørelse 923, 924, og OHSAS-bekendtgørelsen. Udstedelse af de nye bekendtgørelser med de fremtidige certificeringsregler skal derfor

bl.a. ske på baggrund af § 65 d.

Som det fremgår af den foreslåede bestemmelse, kan beskæftigelsesministeren efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren fastsætte

krav til akkrediterings-, certificerings- og inspektionsorganerne. Bemyndigelsen kan således bl.a. tænkes anvendt i forbindelse med opstilling af

krav til de akkrediterede inspektions- og certificeringsorganers kontrol af kravenes opfyldelse i virksomheder eller produktionsenheder, der har

ansøgt om arbejdsmiljøcertifikat. Her tænkes både på omfanget af kontrollen af arbejdsmiljøet, herunder det materielle arbejdsmiljø, og

omfanget af kontrollen af virksomhedernes egenindsats, samt de øvrige krav, der er opstillet i den nuværende § 5, stk. 1, i certifikatloven,

herunder bilag 1 og 2 til certifikatloven, jf. også bemærkningerne oven for til den foreslåede § 65 b.

Det foreslåede krav om, at certificeringsorganerne i forbindelse med udstedelse eller fornyelse af certifikater skal kontrollere samtlige

produktionsenheder, der er omfattet af et arbejdsmiljøcertifikat, inden for 2 certificeringsperioder (6 år), påtænkes udmøntet med hjemmel i

denne bestemmelse.

Bemyndigelsen kan endvidere tænkes anvendt i forbindelse med eventuelle krav til de certifikater, som inspektions- og

certificeringsorganerne skal udstede. Det foreslås, at bemyndigelsen bl.a. udmøntes ved at stille krav om, at der fremover skal være tydelig

angivelse af, hvilke(n) produktionsenhed(er), der er omfattet af certifikatet ved angivelse af produktionsenhedsnummer på certifikatet eller et

bilag hertil. Det foreslås ligeledes, at bemyndigelsen udmøntes ved at stille krav om, at certificeringsorganerne ved ændringer af, hvilke

produktionsenheder der er omfattet af et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, skal orientere Arbejdstilsynet herom.

Denne del af bemyndigelsesbestemmelsen tænkes udmøntet ved at forpligte certificeringsorganet til at oplyse til Arbejdstilsynet, hvis

virksomhedens certifikat suspenderes for en periode, fratages eller ophører.

Bemyndigelsen foreslås også udmøntet ved, at certificeringsorganerne forpligtes til at give Arbejdstilsynet besked umiddelbart ved

udstedelsen af et af de anerkendte arbejdsmiljøcertifikater. Når certificeringsorganet giver denne besked til Arbejdstilsynet, skal de samtidig

oplyse, hvis den arbejdsmiljøcertificerede virksomhed ikke ønsker en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Endvidere vil der med hjemmel i denne bemyndigelsesbestemmelse også kunne stilles krav til akkrediteringsorganerne. Som det gælder

overfor certificerings- og inspektionsorganerne, så skal sådanne krav kun gælde for ordninger, som er anerkendt efter arbejdsmiljøloven og

under respekt for de regler, der regulerer akkreditering generelt. Der foreligger ingen konkrete planer for at udnytte muligheden for at kunne

stille krav over for akkrediteringsorganer.

Det skal fremhæves, at der i forhold til, hvordan ordningen tænkes udmøntet på nuværende tidspunkt, kan blive behov for fremtidige

justeringer i den foreslåede certificeringsordning bl.a. for at tage højde for ændrede erhvervsstrukturer, Arbejdstilsynets prioriteringer og

indhøstede erfaringer m.v. med ordningen. Eventuelle fremtidige standarder for certificering af arbejdsmiljøledelse, der vurderes at leve op til

certifikatreglerne, kan fx få tilsvarende retsvirkninger, som de modeller, der eksisterer i dag, evt. ved at der i bekendtgørelse stilles yderligere

krav.

Arbejdsmiljøcertificering på andre måder og i andre former end de her foreslåede vil således kunne gennemføres ved bekendtgørelse inden for

rammerne af den her foreslåede bemyndigelsesbestemmelse og den foreslåede § 65 b, stk. 3.

I øvrigt henvises der til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2.
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Til nr. 3

Som en konsekvens af, at Landbrugsraadet i 2009 sammen med en række andre landbrugsorganisationer er samlet i Landbrug & Fødevarer

foreslås det, at »Landbrugsraadet« ændres til »Landbrug & Fødevarer« i arbejdsmiljølovens § 67, stk. 1, nr. 6, og i § 81 a, stk. 1, nr. 5.

Til nr. 4

Bestemmelsen tydeliggør gennem en sproglig præcisering, at uddannelse af udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen er et led i kvalitetssikring

af udbyderne.

I øvrigt henvises der til de almindelige bemærkninger afsnit 3.3.

Til nr. 5

Ændringen i arbejdsmiljølovens § 81, stk. 1, indebærer, at det specificeres, at det alene er klager over afgørelser, som er truffet i medfør af en

EU-forordning, der vedrører arbejdsmiljøloven, som kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet.

Til nr. 6

Med den foreslåede ændring af § 82, stk. 6, sikres det, at det i forbindelse med strafudmålingen fortsat vil blive betragtet som en særlig

skærpende omstændighed, at der ved overtrædelsen for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, uanset

om forholdet i øvrigt er omfattet af § 82, stk. 2, eller stk. 5, nr. 1.

Bødeniveauet for forhøjelser ved særligt skærpende omstændigheder bevares på det nuværende niveau, dvs. 10.000 kr., og skal lægges til

bøde efter § 82, stk. 1 og 2, efter at denne bøde er differentieret, jf. § 82, stk. 4.

Forslaget omfatter alene arbejdsgiveres overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Ændringen foreslås ikke at omfatte bøder til ansatte,

arbejdsledere, virksomhedsledere, bygherrer, m.v.

I øvrigt henvises der til de almindelige bemærkninger afsnit 3.4.

Til § 2

Det foreslås at ophæve lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder med virkning fra 1. november 2013, hvorefter ordningen med

anerkendte arbejdsmiljøcertifikater administreres med hjemmel i arbejdsmiljølovens §§ 65 a - d.

Til § 3

Til stk. 1

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2013.

Til stk. 2

De nye regler i arbejdsmiljølovgivningen om anerkendte arbejdsmiljøcertifikater skal efter forslaget træde i kraft den 1. november 2013.

Herefter vil alle anerkendte arbejdsmiljøcertifikater blive udstedt – eller genudstedt – med hjemmel i de kommende bekendtgørelser, som

skal udmønte bemyndigelsesbestemmelserne i de foreslåede §§ 65 b og 65 d og erstatte Bekendtgørelse 923, Bekendtgørelse 924 og OHSAS-

bekendtgørelsen.

Certificerings- og inspektionsorganerne skal således i forbindelse med deres udstedelse og kontrol med anerkendte arbejdsmiljøcertifikater

udstedt fra den 1. november 2013 lægge vægt på de krav, som følger af §§ 65 a - d, og de bekendtgørelser, der udstedes i medfør heraf.

Til stk. 3

Certifikatloven og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser vil fortsat gælde for anerkendte arbejdsmiljøcertifikater udstedt inden den 1.

november 2013, og indtil disse udløber eller ophæves.

Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat gælder i 3 år. Der vil således være en lang række anerkendte arbejdsmiljøcertifikater, udstedt med

hjemmel i certifikatloven og i Bekendtgørelse 923, Bekendtgørelse 924 og i OHSAS-bekendtgørelsen, som først udløber efter 1. november

2013. Virksomheder med disse anerkendte arbejdsmiljøcertifikater forbliver arbejdsmiljøcertificerede efter certifikatloven indtil udløbet af 3-

års perioden fra udstedelsen af certifikatet. Det er dog en forudsætning, at virksomhedens anerkendte arbejdsmiljøcertifikat ikke af

certificeringsorganet bliver frataget eller bortfalder.

Certificerings- og inspektionsorganerne skal i forbindelse med deres kontrol med de i § 3 stk. 3, nævnte anerkendte arbejdsmiljøcertifikater

udstedt før den 1. november 2013 lægge vægt på de krav, som følger af certifikatloven og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser.

Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende ret

Gældende formulering

 

Lovforslag
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Gældende formulering Lovforslag

   

Kapitel 1

  

Formål og område

  

   

§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe   

1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i

overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i

samfundet, samt

  

2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og

sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets

organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

  

   

  1. Efter § 1 indsættes som ny bestemmelse:

  »§ 1 a. Loven omfatter det fysiske og det psykiske

arbejdsmiljø.«

   

Kapitel 11

  

Lægeundersøgelse m.v.

  

  2. Efter kapitel 11 indsættes:

   

  

»Kapitel 11 a

  
Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

   

  § 65 a. En virksomhed med ansatte kan få udstedt et anerkendt

arbejdsmiljøcertifikat, jf. § 65 c. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

skal vedrøre enten den juridiske enhed med alle tilhørende

produktionsenheder eller en eller flere produktionsenheder.

  

Stk. 2. Ved en virksomhed, for hvilken der kan udstedes et

anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, forstås en juridisk enhed i form

af:

  1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver.

  2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk

person.

  3) En statslig administrativ enhed.

  4) En region.

  5) En kommune.

  6) Et kommunalt fællesskab.

  Stk. 3. Ved en produktionsenhed, for hvilken der kan udstedes

et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, forstås:

  1) Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der

kun har én hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på

eller fra samme geografiske adresse som den juridiske

enhedsadresse.

  2) Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere

hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk

adresse.

  3) Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter,

der udøves på eller fra flere geografiske adresser.

  Stk. 4. Der kan ikke udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

for en byggeplads.
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  § 65 b. For at en virksomhed kan få udstedt et anerkendt

arbejdsmiljøcertifikat, herunder for en tilhørende

produktionsenhed, skal den dokumentere et godt arbejdsmiljø.

Følgende krav skal være opfyldt:

  1) Virksomhedens eller produktionsenhedens materielle

arbejdsmiljø skal være i overensstemmelse med

arbejdsmiljølovgivningens krav for så vidt angår væsentlige

arbejdsmiljøproblemer på en række områder. Ved væsentlige

arbejdsmiljøproblemer forstås problemer, der vil kunne

medføre et påbud i henhold til denne lov.

  2) Virksomheden eller produktionsenheden skal have opfyldt

kravene til dens egenindsats i forbindelse med arbejdsmiljøet.

  3) Der skal foreligge dokumentation for dels virksomhedens

eller produktionsenhedens indsats for at opfylde kravene i

nr. 1 og 2, dels resultaterne af denne indsats. Det skal i denne

forbindelse dokumenteres, at medarbejderne eller deres

repræsentanter har været inddraget i arbejdet med at opfylde

kravene i nr. 1 og 2.

  Stk. 2. Udover de i stk. 1 anførte krav kan der stilles krav om, at

virksomheden under medvirken af medarbejdere eller deres

repræsentanter skal have besluttet, hvordan den konkret vil

arbejde for en rummelig arbejdsplads, et rummeligt arbejdsmarked

og for sundhedsfremme på arbejdspladsen. Virksomheden skal i

givet fald dokumentere, at den lever op til kravet.

  Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om

kravene efter stk. 2 og 3.

  Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at

virksomhedernes dokumentation efter stk. 1-3 skal være offentlig

tilgængelig.

   

  § 65 c. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan opnås enten

gennem akkrediteret inspektion eller akkrediteret certificering.

Akkrediteret inspektion foretages af et inspektionsorgan, mens

akkrediteret certificering foretages af et certificeringsorgan. De

pågældende organer skal være akkrediteret hertil af DANAK eller

et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan.

  Stk. 2. Inspektions- og certificeringsorganer betaler for at blive

akkrediteret efter regler fastsat af akkrediteringsorganet.

Virksomhederne betaler for inspektion og certificering, herunder

udstedelse af certifikat.

  Stk. 3. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er gyldigt tre år fra

udstedelse.

   

  § 65 d. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med

erhvervs- og vækstministeren fastsætte nærmere regler om

inspektion og certificering, herunder supplerende krav til

akkrediterings-, certificerings- og inspektionsorganerne, og om

udstedelse af anerkendt certifikat, herunder regler om

offentliggørelse af virksomheder med certifikat.«

   

Kapitel 12

  

Arbejdsmiljørådet

  

   

§ 67. Arbejdsmiljørådet består af en formand og følgende andre

medlemmer:

  

…   
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…   

6) Et medlem indstillet af Sammenslutningen af Landbrugets

Arbejdsgiverforeninger og Landbrugsraadet i fællesskab.

 3. I § 67, stk. 1, nr. 6 ændres »Landbrugsraadet« til: »Landbrug &

Fødevarer«

…   

   

Kapitel 13

  

Arbejdstilsynet

  

   

§ 74. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at

Arbejdstilsynets opgaver i nærmere angivet omfang henlægges til

anden offentlig myndighed eller privat institution, samt i hvilket

omfang Arbejdstilsynet skal føre kontrol med sådant tilsyn.

  

…   

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om

gebyrer, herunder om opkrævning og indbetaling, til dækning af

Arbejdstilsynets omkostninger ved:

  

1) Godkendelse og kvalitetssikring af udbydere af

arbejdsmiljøuddannelse og uddannelsen for koordinatorer af

sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og

anlægsområdet, jf. § 9, stk. 2.

 4. I § 74, stk. 7, nr. 1, indsættes efter »Godkendelse og

kvalitetssikring«: »samt uddannelse«

…   

   

Kapitel 14

  

Klageadgang

  

  5. § 81, stk. 1, affattes således:

§ 81. Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i

henhold til en EU-forordning eller i henhold til denne lov, jf. dog

stk. 6, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger

efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

 »Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til

denne lov, jf. dog stk. 6, eller i henhold til en EU-forordning,

vedrørende forhold omfattet af denne lov, kan indbringes for

Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er

meddelt den pågældende.«

Stk. 2. Klagen sendes til Arbejdstilsynet. Hvis Arbejdstilsynet

fastholder afgørelsen, videresendes klagen til behandling i

Arbejdsmiljøklagenævnet.

  

   

§ 81 a. Arbejdsmiljøklagenævnet består af en formand og af

følgende beskikkede medlemmer:

  

…   

5) Et medlem indstillet af Sammenslutningen af Landbrugets

Arbejdsgiverforeninger og Landbrugsraadet i fællesskab.

 3. I § 81 a, stk. 1, nr. 5, ændres »Landbrugsraadet« til: »Landbrug

& Fødevarer«

…   

§ 81 b. Klage over en afgørelse truffet af en privat virksomhed

bemyndiget i medfør af § 74, stk. 5, kan indbringes for

Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den

pågældende.

  

Stk. 2. Klage over en afgørelse truffet af en privat virksomhed

eller en offentlig myndighed udpeget i medfør af § 74, stk. 6, kan

indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er

meddelt den pågældende.

  

…   

   

Kapitel 15
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Straf

  

   

§ 82. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige

lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år den, der

  

…  6. § 82, stk. 6, affattes således:

Stk. 6. Det skal betragtes som en særlig skærpende

omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv

eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 4, nr. 1.

 »Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at

der for unge under 18 år er sket en ulykke med alvorlig

personskade eller døden til følge, jf. stk. 2, eller er sket skade på

liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 5, nr. 1.«

…   

  

§ 2

   

  Lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til

virksomheder ophæves.

   

  

§ 3

   

  Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2013, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, og § 2, træder i kraft den 1. november

2013.

  Stk. 3. For arbejdsmiljøcertifikater udstedt inden den 1.

november 2013, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.



N O T A T

7. november 2012

J.nr. 20120029970/

2012-8061

4. kontor/AMF

Høringsnotat
Forslag til lov om ændring af arbejdsmiljøloven og ophævelse 
af certifikatloven (Præcisering af anvendelsesområdet i 
forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reg-
lerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.)

Arbejdstilsynet har modtaget en række høringssvar vedrørende udkast til forslag til 
ændring af lov om arbejdsmiljø (Præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psy-
kisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø 
m.v.) på baggrund af den eksterne høring.

Følgende myndigheder og organisationer er hørt:
Rigsadvokaten, Domstolsstyrelsen, Politidirektørforeningen, Den Danske Dommer-
forening, Advokatrådet, Danske Advokater, Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljøklage-
nævnet, Certificerende Organers Forum, DANAK1, Landsorganisationen i Danmark, 
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisa-
tion, Dansk Arbejdsgiverforening, Landbrug & Fødevarer, Finanssektorens Arbejds-
giverforening, Lederne, KL, Danske Regioner, Business Danmark, Danmarks Frie 
Fagforening, Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark, 
Frie Funktionærer, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse og Pro-
ducentforeningen.

Der er modtaget høringssvar fra følgende organisationer (kursiv = ingen bemærknin-
ger): Advokatrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Kristelig Fagbevæ-
gelse (KRIFA), Akademikernes Centralorganisation (AC), KL, Arbejdsmiljørådet2, 
Arbejdsmiljøklagenævnet2, Danske Regioner, Landsorganisationen i Danmark (LO),
Lederne, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Certificerende Organers Forum3, Dan-
ske Advokater.

Kommentarerne fra høringssvarene er grupperet efter hovedelementerne i lovforsla-
get. 

1. Generelle bemærkninger
FA bemærker, at man er forundret over, at de foreslåede ændringer af arbejdsmiljø-
loven fremsættes, uden at de er drøftet med parterne i AMR først. 

                                                
1 DANAK har fremsendt høringssvar i forbindelse med den interne høring. Der er i vidt om-

fang taget højde for DANAK’s bemærkninger fra den interne høring i det lovforslag, der har 

været sendt i ekstern høring.
2 Arbejdsmiljørådet og Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til svarene fra de enkelte organisa-

tioner, der er repræsenteret i henholdsvis nævnet og rådet.
3 Certificerede Organers Forum (COF) har ikke afgivet høringssvar, men to af medlemmerne 

af COF har afgivet selvstændigt høringssvar. De to medlemmer er Bureau Veritas (BV) og 

DS Certificering (DS).

Beskæftigelsesudvalget 2012-13
L 112  Bilag 1
Offentligt
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1.1 Beskæftigelsesministeriets bemærkninger
Initiativet om, at det skal tydeliggøres, at både det fysiske og det psykiske arbejds-
miljø er omfattet af arbejdsmiljøloven, blev offentliggjort i august 2012 og inddra-
gelse af parterne er bl.a. sket i forbindelse med høringen om lovforslaget.

2. Psykisk arbejdsmiljø
FA oplyser, at man deler ønsket om et større fokus på psykisk arbejdsmiljø, hvorfor 
FA ikke har indvendinger mod, at det præciseres i AML, at loven omfatter både det 
fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. FA undrer sig imidlertid over, at der er et behov 
for denne præcisering, da FA mener, at der i en lang årrække ikke har hersket tvivl 
hos virksomheder og medarbejdere om, at AML også omfatter psykisk arbejdsmiljø. 
FA bemærker, at da der således ikke ændres på gældende ret, bør det overvejes om 
forslaget ikke strider mod regeringens ønske om regelforenkling og afbureaukratise-
ring.

Endvidere finder FA, at det for mange virksomheder og medarbejdere er vigtigere at 
få bekræftet gyldigheden af Metodeudvalgets rapport fra 1995 som afgrænsning af 
Arbejdstilsynets kompetence end at ændre ordlyden af § 1. FA opfordrer derfor til, at 
det udtrykkeligt kommer til at fremgå af lovforslagets bemærkninger, at Metodeud-
valgets rapport fortsat afgrænser både Arbejdstilsynets kompetence inden for psykisk 
arbejdsmiljø, og måden hvorpå tilsynets kompetence kan udøves.

LO bemærker, at man fuldt ud kan tilslutte sig præciseringen af, at arbejdsmiljøloven 
omfatter både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

DA bemærker, at præciseringen af, at arbejdsmiljøloven omfatter både fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø er overflødig, og finder, at der er en risiko for, at ændringen på 
sigt kan danne grundlag for initiativer og en skærpelse af tilsynspraksis, som ikke re-
laterer sig til de væsentligste udfordringer på arbejdsmiljøområdet. DA finder endvi-
dere, at der allerede er en rigtig stor indsats for psykisk arbejdsmiljø i gang på virk-
somhederne. Endvidere finder DA, at det er samarbejdet på virksomhederne og ikke 
et tilsyn med psykisk arbejdsmiljø, der gør forskellen for det psykiske arbejdsmiljø. 
Endelig bemærker DA, at arbejdslivet for langt de fleste er godt for den enkeltes 
sundhed og trivsel, og at det er gruppen udenfor arbejdsmarkedet, som regeringen 
bør koncentrere sig om, hvilket ikke er et arbejdsmiljøspørgsmål.

Derfor finder DA, at den foreslåede præcisering er unødvendig, giver det forkerte 
signal og bør opgives. Sker det ikke, er det afgørende for DA, at DA inddrages i ar-
bejdet med kommende reguleringer, herunder arbejdet med justering af reglerne om 
rådgivningspåbud.

KL kan ikke støtte denne del af lovforslaget og bemærker, at siden arbejdsmiljøloven 
trådte i kraft i 1977, har der ikke hersket tvivl om, at den også gælder for forhold, 
som kan henføres under det psykiske arbejdsmiljø. Det fremgår af bemærkninger til 
det oprindelige lovforslag, og KL finder det derfor unødvendigt at indskrive en sær-
skilt bestemmelse herom i loven. Ved eksplicit at nævne de to kategorier – det fysi-
ske og det psykiske arbejdsmiljø – finder KL, at der kan opstå tvivl, om der kan være
andre arbejdsmiljøspørgsmål, som loven ikke længere omfatter. I værste fald frygter 
KL, at lovændringen vil blive brugt som grundlag for en skærpelse af nuværende 
retstilstand og tilsynspraksis i forhold til spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø. 
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KL finder det ikke tilstrækkeligt betryggende, at det kun fremgår af bemærkningerne, 
at der ikke sker nogen form for skærpelse af praksis på området.

KRIFA finder, at der er tale om en vigtig synliggørelse af området og foreslår, at der 
lanceres en oplysningskampagne om psykisk arbejdsmiljø på baggrund af den fore-
slåede lovændring.

AC bemærker, at AC er meget tilfreds med lovforslaget, der er en vigtig principiel 
anerkendelse af at det psykiske arbejdsmiljø skal tages mere alvorligt end hidtil. AC 
finder, at det vil blive en stor udfordring at afdække dårligt psykisk arbejdsmiljø, 
specielt for akademikere med grænseløst arbejde.

AC foreslår, at der i tilknytning til den øgede ligestilling mellem fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø nedsættes en kommission eller et fagligt udvalg, der i samarbejde med 
Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) får til opgave at udvikle rele-
vante nedslidningskriterier for psykisk nedslidning på tværs af jobgrupper og bran-
cher.

Lederne har ikke bemærkninger til den foreslåede præcisering, men noterer sig med 
tilfredshed, at 
 der ikke tilsigtes ændringer i Metodeudvalgets opdeling i hovedgrupper, 
 der ikke forventes et stigende antal påbud, som følge af ændringen, 
 der ikke ændres på kravene til konstateringen af overtrædelser i det psykiske ar-

bejdsmiljø, 
 høring i forbindelse med påbud om psykisk arbejdsmiljø vil følge den allerede ek-

sisterende forvaltningsretlige høring, og at 
 kravet om rådgivning i forbindelse med alle påbud på det psykiske område vil 

blive afskaffet og afløst af nærmere regler om, hvornår et psykisk arbejdsmiljø-
problem udløser et rådgivningspåbud.

2.1. Beskæftigelsesministeriets bemærkninger
Den foreslåede bestemmelse om, at arbejdsmiljøloven omfatter både fysisk og psy-
kisk arbejdsmiljø, er en præcisering af en retstilstand, der indtil nu kun er fremgået 
af lovbemærkningerne fra 1975. Der er således ikke tale om indførelse af yderligere 
pligter eller bureaukrati, og lovforslaget strider derfor ikke imod ønsket om regelfor-
enkling og afbureaukratisering.

At den foreslåede bestemmelse i § 1 a omhandler fysisk og psykisk arbejdsmiljø skyl-
des, at det er netop disse to områder, som lovbemærkningerne fra 1975 henfører til 
begrebet ”arbejdsmiljø”.

Metodeudvalgets rapport fra 1995 indeholder anbefalinger til Arbejdstilsynets rolle 
og metodeanvendelse over for psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet. Det fremgår 
af rapporten, at der er hjemmel i arbejdsmiljøloven til at regulere de psykosociale ri-
sikofaktorer, og at spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsmiljøloven dækker det psykoso-
ciale område ikke skulle gøres til genstand for særskilte overvejelser i udvalget. Der-
for er rapporten ikke relevant i forhold til ændringer i loven.

Der gøres allerede meget på de danske virksomheder for at forbedre det psykiske ar-
bejdsmiljø, og mange virksomheder har fokus herpå. Men det ændrer ikke ved beho-
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vet for – bl.a. i forhold til den del af virksomhederne, der stadig ikke har fokus på 
området – at præcisere, at begrebet ”arbejdsmiljø” også omfatter psykisk arbejds-
miljø.

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, er det ikke hensigten, at der på 
baggrund af lovændringen skal ske en skærpelse af praksis på området.

Reglerne om rådgivningspåbud skal justeres i lyset af regeringens initiativ om lige-
stilling af afgørelsesmetoden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dette initiativ er ikke 
omfattet af denne lovændring. Arbejdsmiljørådet, herunder DA, vil imidlertid efter 
gældende retningslinjer blive inddraget i ændringerne af bekendtgørelsen om råd-
givningspåbud, gennem behandling i regeludvalg under Arbejdsmiljørådet.

Beskæftigelsesministeriet iværksætter med jævne mellemrum oplysningskampagner 
e.l. om relevante arbejdsmiljøemner, herunder også psykisk arbejdsmiljø. Og mini-
steriet vil også fremadrettet være opmærksom på behovet herfor.

Arbejdstilsynet, som er den myndighed, der fører tilsyn med psykisk arbejdsmiljø, er 
opmærksom på, at det ofte er komplekst at afdække det psykiske arbejdsmiljø i virk-
somhederne. Arbejdstilsynet har netop derfor udviklet værktøjer til brug herfor. Ar-
bejdstilsynet er også meget opmærksom på, hvornår tilsynet kan reagere over for 
problemer i det psykiske arbejdsmiljø, og hvornår tilsynet ikke kan.

Beskæftigelsesministeriet kan ikke tilslutte sig AC’s forslag om at nedsætte en kom-
mission. Det er ministeriets opfattelse, at de nuværende kriterier i tilstrækkelig grad 
sikrer, at indsatsen kommer de brancher til gode, hvor de ansatte har den største ri-
siko for ikke at kunne holde til et helt arbejdsliv, og hvor behovet for en indsats der-
for er størst.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

3. Overførelse af certifikatreglerne til arbejdsmiljølovgivningen

3.1 Generelle bemærkninger
LO, BV og DS har tilkendegivet, at de gerne deltager i det videre arbejde med reg-
lerne.

LO har endvidere tilkendegivet, at LO fuldt ud kan tilslutte sig, at loven om ar-
bejdsmiljøcertifikat overføres til arbejdsmiljøloven, ligesom LO fuldt ud kan tilslutte 
sig de fremlagte forslag til justeringer af certifikatreglerne.

Beskæftigelsesministeriets bemærkninger:
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at indarbejdelsen af reglerne om ar-
bejdsmiljøcertificering i arbejdsmiljøloven primært er en lovteknisk ændring, bortset 
fra de justeringer af gældende regler, der fremgår af bemærkningerne til lovforsla-
get. De gældende certificeringsregler videreføres i nye bekendtgørelser udstedt med 
baggrund i de foreslåede nye bemyndigelsesbestemmelser i arbejdsmiljøloven. Ar-
bejdsmiljørådet inddrages efter gældende procedurer gennem nedsættelse af regel-
udvalg, og udkast til bekendtgørelser vil samtidig blive lagt på høringsportalen.
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3.2. Konkrete forslag og bemærkninger
AC finder at ligestillingen mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø også bør udtrykkes 
eksplicit i reglerne om arbejdsmiljøcertificering, og foreslår derfor, at § 65 a, stk. 2 
formuleres: ”En virksomhed, jf. stk. 1, kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcerti-
fikat, hvis den kan dokumentere et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.[…]”.

Beskæftigelsesministeriets bemærkninger:
Med forslaget til ny § 1 a i arbejdsmiljøloven præciseres det, at både fysisk og psy-
kisk arbejdsmiljø er omfattet af loven. Det betyder, at dette gælder hele lovens områ-
de og alle lovens bestemmelser. På den baggrund vil det være uhensigtsmæssigt at 
gentage det i en enkelt konkret bestemmelse i loven og ikke resten af lovens bestem-
melser.

BV og DS finder, at teksten i § 65 a, stk. 1, er for detaljeret, og at den detaljerede be-
skrivelse udelukker muligheden for, at et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat senere kan 
omhandle fx en koncern med flere juridiske enheder. BV henviser til, at denne pro-
blematik har været diskuteret mellem Arbejdstilsynet, DANAK og de certificerende 
organer.

Beskæftigelsesministeriets bemærkninger:
§ 65 a, stk.1 er en videreførelse af gældende ret, hvor et anerkendt arbejdsmiljøcerti-
fikat ikke kan vedrøre flere juridiske enheder. Problematikken har som nævnt af BV 
og DS været drøftet mellem Arbejdstilsynet, DANAK og de certificerede organer, 
men Beskæftigelsesministeriet finder ikke, at der bør ske ændringer i forhold til hid-
tidige gældende regler.

BV anfører, at arbejdsmiljøloven med ændringer kan læses på den måde, at arbejds-
miljøloven generelt er det juridiske grundlag for, at en virksomhed overhovedet kan 
få tildelt et arbejdsmiljøcertifikat fx OHSAS 18001, hvorfor BV foreslår overskriften 
til kapitel 11 a ændret fra ”Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat” til ”Arbejdstilsynets an-
erkendelse af arbejdsmiljøcertifikater”.

Beskæftigelsesministeriets bemærkninger:
Det fremgår allerede af bemærkninger til lovforslaget, at det anerkendte arbejdsmil-
jøcertifikat anerkendes efter arbejdsmiljøloven, hvorfor der ikke er behov for at præ-
cisere dette i overskriften.

BV henviser til, at der indføres en pligt for certificeringsorganerne til at informere 
Arbejdstilsynet umiddelbart ved tildeling af arbejdsmiljøcertifikater, herunder også 
om hvorvidt virksomheder ønsker en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. 
BV finder, at praksis indtil nu har været, at det alene er virksomheder, der har fået en 
kronesmiley, der er fritaget for Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn. BV finder, at 
det er en ny praksis, at alle arbejdsmiljøcertificerede virksomheder fritages for risi-
kobaseret tilsyn. BV finder, at de praktiske og ressourcemæssige konsekvenser for 
certificeringsorganerne bør belyses nærmere. DS støtter BV’s høringssvar.

Beskæftigelsesministeriets bemærkninger:



6

Efter de nugældende regler bliver virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcerti-
fikat efter arbejdsmiljøloven fritaget for risikobaseret tilsyn. Der er således ikke tale 
om en ny praksis. Med hensyn til certificeringsorganernes nye pligt til at informere 
Arbejdstilsynet ved tildeling af anerkendt arbejdsmiljøcertifikater tilsigtes en så enkel 
løsning som mulig af denne rapporteringspligt.

LO henviser til, at LO i 2011 udarbejdede rapporten ”Arbejdsmiljøcertificering - ud-
fordringer og muligheder”, der pegede på en række anbefalinger til at styrke ar-
bejdsmiljøcertificeringen som et velfungerende arbejdsmiljøpolitisk virkemiddel. LO
finder, at lovforslaget imødekommer flere af LO’s forslag, men at der er behov for 
yderligere justeringer og præciseringer. LO har i lyset heraf en række konkrete for-
slag:
1. LO foreslår, at Arbejdstilsynet får pligt til at informere certificeringsorganet om 

afgivne reaktioner på de virksomheder, de har certificeret, idet sådanne oplys-
ninger vil være relevante og have betydning for afvigelser i efterfølgende audit.

2. LO mener, at der skal være nogle retningslinjer for organernes ressourceforbrug 
og kvalifikationer for at modvirke at dette bliver konkurrenceparametre. 

3. LO finder, at certificeringsorganerne skal sikre, at de auditører, som sendes ud til 
den enkelte virksomhed har de nødvendige kvalifikationer i forhold til de pro-
blematikker der findes på den pågældende arbejdsplads. 

4. LO foreslår, at det præciseres, at en gul eller rød smiley på en virksomheds p-
enhed medfører periodisk bortfald af kronesmiley på en virksomheds j-enhed.

5. LO foreslår, at den eksterne auditeringsrapport, der udarbejdes af certificerings-
bureauet, skal videresendes til Arbejdstilsynet.

6. LO foreslår, at begrebet produktionsenhed udvides til også at omfatte midlertidi-
ge produktionsenheder.

7. LO foreslår, at Arbejdstilsynet på sin hjemmeside offentliggør en liste over,
hvilken certifikattype der ligger til grund for kronesmileyen.

8. LO foreslår, at der i 2015 igangsættes en evaluering af certifikatordningen, såle-
des at der tilvejebringes et dokumentationsgrundlag for eventuelle beslutninger 
om justering og ændring af gældende regler.

Beskæftigelsesministeriets bemærkninger:
Ad 1. Oplysningerne om afgivne reaktioner er relevant viden for certificeringsorga-
nets auditering. Arbejdstilsynet holder jævnligt møder med certificeringsorganerne,  
hvor organerne orienteres om afgivne reaktioner, men hidtidig ikke på virksomheds-
niveau. Beskæftigelsesministeriet anerkender, at det kan være relevant, at certifice-
ringsorganerne har kendskab til reaktioner på de virksomheder, de har certificeret. 
Beskæftigelsesministeriet vil undersøge, hvordan man bedst kan imødekomme dette 
på en nem og smidig måde.

Ad 2. og 3. Certificeringsorganerne er akkrediteret af DANAK, der er garant for, at 
certificeringsorganerne lever op til de standarder, der er angivet i de internationale 
standarder og de nationale præciseringer. Certificeringen bygger på internationale 
standarder (DS/EN ISO/IEC 17021). Disse standarder angiver fx ressourcekrav i 
forhold til ledelsens og personalets kompetencer. I forlængelse af de internationale 
standarder har DANAK konkretiseret kravene yderligere med fx en oversigt, hvor de 
forskellige brancher inddeles efter arbejdsmiljøets kompleksitet.  
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Ad 4. Det fremgår allerede af bekendtgørelse 1276 af 8. december 2011 § 3 stk. 2,. 
nr. 1, at en kronesmiley fjernes, hvis Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af ar-
bejdsmiljølovgivningen på en produktionsenhed, og som medfører en gul eller rød 
smiley. 

Ad 5. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis auditeringsrapporten skal videresendes til 
Arbejdstilsynet, idet Arbejdstilsynet ikke har en rolle i certificeringssystemet.

Ad 6. Certificeringer omfatter allerede produktionsenheden og de midlertidige pro-
duktionsenheder, der vedrører den pågældende produktionsenhed.

Ad 7 Informationen om, hvilken certifikattype der ligger til grund for tildelingen af 
kornesmileyen, er ikke relevant for en bredere offentlighed. Derfor vurderes det ikke 
at være hensigtsmæssigt, at offentliggøre dette på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Ad 8 Behovet for evaluering af certifikatordningen vil løbende indgå i overvejelserne 
som en mulighed i forbindelse med administrationen af ordningen. 

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

4. Andet
Lederne bemærker, at man er betænkelig ved den indskrænkning, der sker i klage-
mulighederne med forslaget til ny § 81, stk. 1. Der henvises samtidig til høringssvar 
herom til høring om lov om indretning m.v. af visse produkter.

4.1. Beskæftigelsesministeriets bemærkninger
Klageadgangen foreslås præciseret på den måde, at det tydeliggøres, at det alene er 
klager over afgørelser, som er truffet i medfør af en EU-forordning, der vedrører ar-
bejdsmiljøloven, som kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. Den gældende § 
81, stk. 1 kan læses på den måde, at det er klage over afgørelser i henhold til en hvil-
ken som helst EU-forordning. Det har ikke været tanken.

Mht. muligheden for at indbringe klage over afgørelser efter forslag til lov om ind-
retning m.v. af visse produkter, henvises til bemærkningerne i høringsnotat af 17. 
september 2012 herom, som den 28. november 2012 er tilsendt Beskæftigelsesudval-
get i forbindelse med fremsættelsen af dette lovforslag.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.


