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Forord 
 
Arbejdsmiljøreformen fra 2004, og de senere justeringer med serviceeftersynet og Vel-
færdsaftalen fra 2006, repræsenterer de største ændringer i reguleringen af arbejdsmiljøet i 
Danmark siden 1970’erne. Med afskaffelsen af den obligatoriske bedriftssundhedstjeneste 
(BST) for en stor del af de arbejdspladser, hvor de medlemmer af LO-forbund arbejder, har 
Arbejdstilsynets kontrollerende tilgang fået en mere dominerende betydning som virke-
middel i den samlede arbejdsmiljøreguleringen. Både ”regulering” og ”tilsyn og kontrol” 
er helt centrale elementer i LO’s arbejdsmiljøstrategi som vi udformede i 2009.  
 
Vi har derfor indgået et samarbejde med Center for Arbejdsmiljø & Arbejdslivsstudier, 
RUC, for at få gennemført en mere omfattende videnbaseret analyse og vurdering af 
Arbejdsmiljøreformen, efter den nu har fungeret i praksis siden foråret 2007. Vi har i den 
forbindelse lagt særligt vægt på at få kigget nærmere på arbejdet med det psykiske 
arbejdsmiljø, som af mange grunde desværre kræver stadig mere opmærksomhed. 
 
Det er Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv’s rapport du kan finde på de følgende sider. 
Rapporten skal ikke sammenfattes på dette sted – læs i stedet rapportens første afsnit som 
både er en indledning og en sammenfatning. Rapporten giver anledning til en række 
overvejelser og fra LO’s side vil vi gerne pege på følgende: 
 
Det kan ikke siges tit nok: Det gode arbejdsmiljø er afhængigt af arbejdsmiljøarbejdet på 
den enkelte arbejdsplads. En ledelse, der tager arbejdsmiljøet alvorligt, medarbejdere, der 
er engagerede i at skabe et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde om at fjerne proble-
merne og skabe et godt og udviklende arbejde er det, det handler om. Alt det andet er bare 
krykker, der skal få arbejdsmiljøarbejdet op at stå. Det står i loven; det var en præmis for 
reformen; og sådan må det være! Det ville være rart, hvis krykkerne ikke var nødvendige; 
men det er de! 
 
Arbejdsmiljøreformen og især udfasningen af BST har gjort arbejdsmiljøsystemet mere 
kontrollerende, mere enstrenget, reduceret dets samlede kapacitet; og i det store perspektiv 
vanskeliggjort mulighederne for at bruge understøttende frem for kontrollerende strategier 
i påvirkningen af det enkelte arbejdssted. 
 
Udgangspunktet for Arbejdsmiljøreformen i 2004 var et politisk ønske om at vende 
skades- og ulykkesstatistikkerne. Der er imidlertid ikke meget, der tyder på, at reformen er 
lykkedes, hvis den vurderes på om den har medført væsentlige reduktioner i ulykker, 
arbejdsskader eller erhvervssygdomme. Vurderes reformen derimod på en mindre kræ-
vende skala, fungerer reformen ifølge rapporten ganske godt – ja, overraskende godt.  
 
Det, at alle arbejdssteder skal gennemgås ved en screening (eller en certificering), kræver 
meget af Arbejdstilsynet, men den anledning som tilsynsbesøget ofte er, kommer på den 
måde alle virksomheder til gode. Mange virksomheder får et skub, der gør, at de får gjort, 
hvad de allerede skulle have gjort. Arbejdsstederne oplever ofte, at forløbet med tilsynet 
har været godt og virksomhedernes egne vurderingerne af virkningerne på arbejdsmiljø-
arbejdet og selve arbejdsmiljøet er heller ikke dårlige.  
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Herudover peger rapporten på at arbejdspladserne har en tendens til at undervurdere 
Arbejdstilsynets effekt. I tilbageblik tillægger medarbejdere og ledere sig selv en lidt større 
rolle end der er grund til. Men skidt med det; bare der sker noget. 
 
Vi finder dog, at Arbejdstilsynet er i en ressourcemæssig klemme, som giver anledning til 
bekymring. Screeningen lægger beslag på mange ressourcer – selvom den jo i princippet 
kun er det indledende skridt til at afgøre, hvor tilsynets kræfter egentligt skal bruges. Og 
her i første runde har der været 7 år til at komme raden rundt; hvad sker der når tilsynet i 
næste runde kun har 3 år til at komme rundt? Herudover er der kun to timer til et 
screeningsbesøg – erfaringerne med de lidt grundigere særlige tilsyn tyder på, at der her-
med overses for meget ved screeningen og det tilpassede tilsyn. Og endeligt må personale-
omsætningen i Arbejdstilsynet vurderes som problematisk. Den gode tilsynsførende skal 
vurdere problemer af meget forskellig karakter – fra stråling til stress – skal kunne gå ind 
på en virksomhed og være procesorienteret og understøttende og et par timer senere skrue 
bissen på og være regelorienteret og kontrollerende på en anden virksomhed. Det tager tid 
at blive udlært som en god tilsynsførende. De seneste nedskæringer i Arbejdstilsynet 
passer ikke med de udfordringer vi står overfor. 
 
Selvom rapporten vurderer, at Arbejdstilsynet fungerer godt inden for rammerne af den 
nye reform, er der bestemt også ting, der kunne være bedre. Således er tilsynets praksis 
skæv i fordelingen af de forskellige problemer, hvor der gives påbud. Selvfølgelig skal der 
være en fungerende sikkerhedsorganisation – også i fremtiden, hvor vi jo med de sidste 
ændringer forventer, at reglerne bliver mere smidige – og en ordentlig arbejdsplads-
vurdering; men er det virkeligt den rigtige fordeling, at næsten 40 pct. af alle tilsynets 
reaktioner handler om arbejdsstedernes egenindsats, og at der er fire til fem gange så 
mange reaktioner på ulykkesrisici som på dårligt psykisk arbejdsmiljø. Disse fordelinger er 
selvfølgelig udtryk for, at det er nemmere at give en reaktion, og få dem til at holde hvis de 
bliver anket, på nogle områder end på andre, men det ville også være godt, hvis fordelin-
gen af reaktioner afspejlede problemernes udbredelse og alvor; og det er jo sådan, at de 
alvorligste sanktioner har den kraftigste effekt, som rapporten også peger på.  
 
Når det gælder det psykiske arbejdsmiljø er vi på vej; det er godt. Med ”serviceeftersynet” 
af Arbejdsmiljøreformen i 2006 har Arbejdstilsynet udviklet sine tilsynsværktøjer i forhold 
til psykisk arbejdsmiljø, og på mange måder peger de i den rigtige retning – AT har ud-
viklet værktøjer, som er mere målrettede, nemmere at bruge og derfor også bliver brugt 
mere. Og dog, for vi finder det bekymrende, at så mange af reaktionerne vedrørende 
psykisk arbejdsmiljø er knyttet til de særlige tilsyn, hvor psykisk arbejdsmiljø på forhånd 
er prioriteret og ligeledes, at antallet af ”afgørelser om psykisk arbejdsmiljø” (som udgør 
hovedparten af tilsynets reaktioner på feltet, når vi ser bort fra vejledningerne) faldt med 
næsten en tredjedel fra 2008 til 2009. 
 
Med Arbejdstilsynets nye værktøjer er de psykiske arbejdsmiljøproblemer blevet systema-
tiseret på en måde som giver nogle oplagte problemer: To helt afgørende mulige årsager til 
et dårligt psykisk arbejdsmiljø – manglende indflydelse på eget arbejde og manglende 
støtte fra ledere og kolleger – er blevet reduceret til underspørgsmål, som skal afgøre om 
der er problemer med ”stor arbejdsmængde og tidspres” og ”høje følelsesmæssige krav”.  
Forskningen på området tildeler social støtte og – især – indflydelse på eget arbejde helt 
afgørende betydning for kvaliteten af arbejdsmiljøet. Og det gælder både den internatio-
nale forskning og Arbejdstilsynets egne analyser på baggrund af data fra Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NAK-undersøgelserne) og DREAM-databasen; disse 
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analyser udpeger manglende indflydelse på eget arbejde som den væsentligste psykiske 
arbejdsmiljøårsag til sygefravær.  
På det forskningsmæssige grundlag og som faglig organisation for en stor del af de med-
arbejdere, der har mindst indflydelse på eget arbejde finder vi, at der er behov for at 
udvikle værktøjer – og ikke mindst opmærksomhed – omkring både indflydelse på eget 
arbejde og social støtte fra ledere og kolleger. Det sidste hænger også sammen med 
spørgsmålet om social kapital, hvis betydning vi jo i stigende omfang er blevet opmærk-
somme på. 
 
Afslutningsvis skal vi konstatere, at mange af nærværende rapports analyser og vurde-
ringer er baseret på det datamateriale, der bliver genereret som en konsekvens af den 
stadigt mere omfattende overvågning af arbejdsmiljøet, arbejdsmiljøarbejdet og arbejds-
miljøsystemet, vi har set i det seneste årti eller mere. Et godt informationsgrundlag er 
vigtigt. Men vi savner en vigtig brik. Arbejdstilsynets egne vurderinger af arbejdsmiljøet 
og arbejdsmiljøarbejdet ude på virksomhederne.  
 
Vi har et korps af professionelle mennesker som bruger en stor del af deres tid ude på virk-
somhederne med at vurdere lige præcist det. Ingen spørgeskemaundersøgelse eller andre 
former for forskningsindsats kan nogensinde håbe på at få så meget indsigt i udviklingen 
ude på arbejdspladserne, som den Arbejdstilsynet naturligt opbygger gennem deres daglige 
virke. Kunne denne indsigt ikke systematiseres og dokumenteres til glæde for den frem-
tidige regulering af arbejdsmiljøet og dermed til glæde for arbejdsmiljøet? 
 
Regulering er svær øvelse; regulering af arbejdsmiljøet er ingen undtagelse. Det siger rap-
porten, men vi vidste det godt i forvejen. Og der er ingen vej udenom; uden en hjælpende 
hånd er der alt for mange arbejdspladser, der ikke får gjort nok ved de arbejdsmiljø-
problemer, der opstår i det moderne arbejdsliv.  
 
Vi håber der er mange, der vil læse rapporten og bidrage til diskussionen om, hvordan vi 
kan regulere arbejdsmiljøet lidt bedre. 
 
Vi glæder os til diskussionen! 
 
 

 
Ejner K. Holst 
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Forfatternes forord 
Denne rapport er udarbejdet som resultat af et forskningssamarbejde mellem Center for Arbejdsmil-

jø & Arbejdsliv, RUC og LO. Samarbejdets tematik er, hvordan arbejdsmiljøreguleringen skal gri-

bes an i et samfund som vores, og udgangspunktet er erfaringerne med den arbejdsmiljøreform, der 

blev vedtaget i 2004 og siden justeret ved det såkaldte Serviceeftersyn i 2006. 

Vores forskning har særligt fokus på, hvordan Arbejdstilsynets tilsynsaktivitet praktiseres, og hvad 

det betyder for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet på virksomhederne – herunder med særligt 

fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø er med Arbejdsmiljørådets og Beskæfti-

gelsesministerens prioritering, Serviceeftersynet og Velfærdsreformen blevet en fast del af det Ar-

bejdstilsynet ser på, når de er på tilsynsbesøg. Samtidigt opfattes det psykiske arbejdsmiljø som et 

relativt nyt område inden for arbejdsmiljøet, hvor begrebets indhold, erfaringer med myndighedsre-

gulering, og med de virkningsfulde indsatser endnu er i de tidlige faser. Men alment anerkendt er 

det allerede, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø har store og alvorlige konsekvenser for medarbejde-

res sundhed og medvirker i stigende grad til at fremkalde sygdom og permanent udstødelse af ar-

bejdsmarkedet. 

Rapporten sammenstiller, sammenfatter og diskuterer besvarelser fra 200 telefoninterviews med 

virksomhedsrepræsentanter, interview eller historieværksteder på en række arbejdspladser, observa-

tioner af Arbejdstilsynets besøg på andre arbejdspladser, fokusgruppeinterview med arbejdsmiljø-

rådgivere og en gennemgang af den nationale og internationale litteratur på området. 

Vi vil meget gerne takke alle de arbejdspladser, som har givet sig tid til at besvare og drøfte vores 

spørgsmål om betydningen af tilsyn på deres arbejdsplads. 

Desuden en stor tak til tilsynsførende i Arbejdstilsynet, som har været åbne overfor at have et 

forskningsperspektiv på deres egen praksis ved at have en forsker til at kigge med på deres tilsyns-

besøg. Disse besøg blev mulige gennem Arbejdstilsynets Kontor for Videngrundlags positive ind-

stilling og hjælp til at gennemføre observationerne. 

Desuden en tak til de arbejdsmiljørådgivere, som har bidraget med viden og refleksioner over sam-

spillet mellem virksomhederne, Arbejdstilsynet og arbejdsmiljørådgivere. 

Og sidst, men ikke mindst vil vi fra Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv gerne takke LO for det 

gode samarbejde i forbindelse med projektet. 

Rapporten er tiltænkt alle de engagerede, som arbejder for at fremme det gode arbejdsmiljø. 

God læselyst! 

Klaus T. Nielsen, Agnete M. Hansen, Liv Starheim & Henrik L. Lund 
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Afsnit 1: Indledning og sammenfatning 
Regulering af organisationer og individer er altid problematisk og kontroversielt; regulering handler 

om, at nogen vil have nogle andre til at gøre noget andet, end de ellers havde gjort. Reguleringen af 

arbejdsmiljøet er ingen undtagelse. Fra den begyndende arbejdsmiljøregulering i slutningen af 

1800-tallet til i dag har vi haft en lovreguleret indsats i forhold til arbejdsmiljøet, og den har i hele 

perioden været under udvikling og genstand for diskussion. Denne rapport sætter fokus på to udvik-

linger på området: Den stigende interesse for at regulere det psykiske arbejdsmiljø og den relativt 

omfattende omlægning af arbejdsmiljøreguleringen, der blev gennemført med Arbejdsmiljørefor-

men i 2004. Rapporten har som sit overordnede formål at undersøge, hvad der sker i det umiddel-

bart paradoksale krydsfelt, hvor Arbejdsmiljøreformen – som vi skal se – lægger op til en hårdere 

regulering end tidligere, og hvor behovet for at regulere det psykiske arbejdsmiljø – og andre kom-

plekse arbejdsmiljøproblemer, som fx de ergonomiske problemer – i manges øjne inviterer til en 

mere blød regulering. 

Spørgsmålet er altså, hvordan den lovmæssige arbejdsmiljøregulering har udviklet sig i de senere år 

i lyset af Arbejdsmiljøreformen og opfølgningen herpå og i lyset af den stigende fokus på regule-

ringen af det psykiske arbejdsmiljø.  

Besvarelsen af spørgsmålet sker ved en gennemgang af de centrale reguleringsforståelser og 

-diskussioner i den eksisterende forskningslitteratur, der dækker arbejdsmiljøfeltet, gennem en vur-

dering af Arbejdsmiljøreformen og vores undersøgelse af, hvordan tilsynet gennemføres og vurde-

res af virksomhederne. Med Arbejdsmiljøreformen har det direkte tilsyn med arbejdsmiljøet fået en 

mere fremherskende placering i reguleringen, og vi har da også lagt vægten på tilsynets strategier, 

praksis og møde med arbejdsstederne. Vi har også set på virkningerne af tilsynets indsats. Sidst men 

ikke mindst har vi set på udviklingen, når det gælder tilsynsaktiviteten i forhold til det psykiske ar-

bejdsmiljø. Det er et felt, som tidligere kun har været (tilsyns-) reguleret i begrænset omfang, men 

som siden 2007 har været en fast del af Arbejdstilsynets dagsorden i hovedparten af tilsynets ar-

bejdspladsrettede aktiviteter. Også i internationalt perspektiv er reguleringen af det psykiske ar-

bejdsmiljø et nyt felt – med de udfordringer det giver. 

Vi har i besvarelsen af rapportens spørgsmål bestræbt os på at sammenstille og give en teoriinspire-

ret fortolkning af information fra mange forskellige kilder; og af forskellig karakter, både tal – ge-

nereret af såvel os som af Arbejdstilsynet selv og andre – og egne kvalitative observationer. 

Projektets empiri-indsamlingsmetoder har været: 

• En spørgeskemaundersøgelse med knap 200 respondenter taget fra seks brancher med vægten 

på arbejdssteder, der har fået en gul eller rød smiley. Selve indhentningen af data er foreta-

get af AnalyseDanmark. 

• Vores egen kvalitative dataindsamling i virksomheder (fra de seks brancher), observation i 

forbindelse med tilsynsforløb i ”marken” samt interviews med tilsynsførende og arbejdsmil-

jørådgivere. 
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• Offentliggjort materiale og resultater fra andre undersøgelser, primært af kvantitativ karakter, 

fx Arbejdstilsynets egen evaluering af Arbejdsmiljøreformen, som er gennemført af COWI, 

JobLiv Danmark og TeamArbejdsliv. 

I vores analyser har vi lagt vægt på at kombinere informationer fra disse kilder. 

Vi vil i det følgende sammenfatte rapportens to hovedspor ved dels at vurdere Arbejdsmiljørefor-

men samlet set og dels at diskutere reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Begge dele på det 

grundlag som den efterfølgende rapport udgør. 

Arbejdsmiljøreformen 
I den aftale der formulerede Arbejdsmiljøreformen 2004, var ambitionerne høje; som det hed var 

det daværende arbejdsmiljøsystem ”ikke gearet til at sikre et godt arbejdsmiljø”. Man havde ikke 

haft tilstrækkeligt held med at vende skades- og ulykkestatistikkerne. Det retoriske spørgsmål er om 

det er lykkedes nu. Intentionerne med Arbejdsmiljøreformen var at arbejdsmiljøsystemet skulle gø-

res mere fokuseret på arbejdsmiljøsynderne, og at der skulle anvendes en mere kontrollerende til-

gang i systemet. Dog uden at man har forladt den grundlæggende forestilling om at det er arbejds-

pladsernes egenindsats der er den altdominerende forudsætning for et godt arbejdsmiljø. De helt 

centrale elementer i reformen var indførslen af screenings-proceduren, hvor alle arbejdssteder re-

gelmæssigt skal have deres arbejdsmiljø inspiceret; smiley’en som er et nyt naming-and-shaming-

element i reguleringen og afskaffelsen af den obligatoriske bedriftssundhedstjeneste (BST) for den 

del af arbejdsmarkedet, hvor den havde eksisteret indtil da. Arbejdsmiljøsystem gik med afskaffel-

sen af BST fra at være to-strenget til at være en-strenget; hvilket jo alt andet lige forøger ansvaret 

hos den tilbageværende streng, Arbejdstilsynet. 

Arbejdsmiljøsystemet samlet set, men også Arbejdstilsynet isoleret set, er blevet mere kontrolleren-

de med reformen; den understøttende tilgang har mindre vægt. Men samtidigt fylder den understøt-

tende tilgang stadigt meget for de tilsynsførende i Arbejdstilsynet i deres daglige praksis. Myndig-

hedsudøvelsen er baseret på de tilsynsførendes praksis, og praksis er i denne sammenhæng trægere 

end de politiske signaler og strategier, den er underlagt. Når det er sagt, så skal det også konstateres 

at reformens screenings-element fylder meget i de tilsynsførendes arbejde, en tredjedel af den sam-

lede tid, der går til selve tilsynet med arbejdspladserne. Og det til trods for at tiden til en screening 

ligger på under 2 timer pr. inspiceret arbejdssted. 

Til trods for en mere kontrollerende rolle, kort tid til mødet med virksomheden, og en ganske om-

fattende og nogle gange ubekvem dagsorden, så har virksomhederne overvejende en positiv vurde-

ring af tilsynets indsats – en overraskende positiv vurdering af tilsynet. Det fremgår af egne survey-

tal og af egne kvalitative interviews og observationer – tal og observationer hvor virksomheder med 

påbud og andre reaktioner er overrepræsenteret. Ca. 80 % af knap 200 respondenter vurderer at til-

synsbesøget eller besøgene blev gennemført på en hensigtsmæssig måde. Disse kvantitative resulta-

ter stemmer med Arbejdstilsynets egne brugerundersøgelser. Interviewene med arbejdspladserne vi-

ste et mønster, der svarede hertil, og hvor en karakteristisk første vurdering, var at tilsynsbesøget 

ikke havde givet så meget, mens en nærmere eftertanke gjorde at tilsynet blev tillagt en mere positiv 
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betydning; også selvom arbejdspladserne da gerne fremhævede deres egen indsats som den mest be-

tydningsfulde.  

I hvilket omfang Arbejdstilsynets indsats så faktisk virker er et mere åbent spørgsmål. Effekt-

litteraturen på området giver anledning til en vis forsigtighed med vurderingerne af effekterne. 

Denne undersøgelses kvalitative bidrag peger på en vis virkning; eller som vi beskriver det, Ar-

bejdstilsynets indsats er i mange tilfælde en betydningsfuld anledning til en mere fokuseret indsats 

fra virksomhedernes side. De kvantitativt baserede vurderinger gælder arbejdspladsvurderinger 

(APV’er), handlingsplaner og det psykiske arbejdsmiljø. Og her kan konstateres nogen effekt. 

Halvdelen af de virksomheder der havde en ”gul smiley”, dvs. et eller få almindelige påbud, fx for 

manglende APV, fik lavet en APV på tilsynets foranledning; og blandt de 30 virksomheder der 

havde fået tilsynets reaktion i forhold til det psykiske arbejdsmiljø angav seksten at det havde effekt 

på deres psykiske arbejdsmiljø, og sytten at det havde effekt på arbejdspladsen evne til at gøre no-

get ved det psykiske arbejdsmiljø. Herudover bruger vi tallene fra den Arbejdstilsyns-initierede eva-

luering af Arbejdsmiljøreformen til at konstatere, at selv Arbejdstilsynets svagere virkemidler har 

en effekt (20 % af virksomhederne reagerer på information om tilsynets screeninger), at der er en 

tydelig sammenhæng mellem den vurderede effekt og virkemidlets styrke – kraftigere sanktioner 

giver større effekt (fra de nævnte 20 % til 69 % ved tilpasset tilsyn der endte med rådgivningspå-

bud); men selv for de kraftigste værktøjer er der forbløffende mange virksomheder der vurderer at 

indsatsen ikke har haft en effekt (resten fra de 69 % op til 100 % ~ 31 %). Og effekten vurderes 

(næsten) systematisk højere i forhold til arbejdsmiljøarbejdet end i forhold til selve arbejdsmiljøet. 

Virksomhederne har tilsyneladende i stort omfang brug for et skub fra myndigheden. Når 42,6 % af 

virksomhederne bliver udtaget til tilpasset tilsyn efter screening i 2009; når der afgives knap 11.500 

påbud om egenindsats – typisk krav om sikkerhedsorganisation eller APV – samme år; og når mere 

end 95 % af virksomhederne i vores survey vurderer at de har et godt eller rigtigt godt psykisk ar-

bejdsmiljø; ja, så er der i hvert fald nogen der godt kunne trænge til et skub. 

Virksomhederne er som angivet i mange tilfælde tilfredse med tilsynet. Men mødet med tilsynets 

systemer kan ofte være en udfordring. Arbejdstilsynet går ganske systematisk til værks i henhold til 

egne standarder og procedurer; men for virksomhederne er det oftest uklart præcist hvor man er i 

processen og hvad tilsynets budskab er. Det er ikke et udtryk for at de tilsynsførende ikke er fleksib-

le og imødekommende – de lykkes ofte med at balancere hensynet til fastlagte procedurer og det 

konkrete mødes behov; men et udtryk for at tilsynets legale og administrative hensyn vanskeliggør 

processen for både tilsyn og virksomhed. Og også tilsynet har ofte vanskeligheder med fastlagte 

terminer. 

De tilsynsførende bliver mødt med klare forventninger om, at de skal komme med løsninger på på-

pegede problemer; og de afviser systematisk og overbevisende at det er deres rolle. Egentlig råd-

givning er ikke Arbejdstilsynets opgave. Men vejledning er, og her skal den tilsynsførende ramme 

en ganske delikat balance; vores observationer indikerer at de magter det, men der findes også man-

ge anekdoter om det modsatte. 
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Mønsteret i Arbejdstilsynets reaktioner er meget skævt fordelt. Reaktioner i forhold til egenindsat-

sen fylder meget, og som angivet er der også behov for dem, men et påbud om at gennemføre en 

APV er jo et meget overfladisk krav til virksomheden. Der er ikke noget egentligt krav til kvaliteten 

af arbejdsmiljøarbejdet. Og det peger videre hen på spørgsmålet om det stadigt forøgede fokus på 

arbejdsmiljøarbejdet på bekostning af arbejdsmiljøet som sådan, ikke har nået sin foreløbige græn-

se. Arbejdstilsynet skal have fokus på begge dele, hvis ikke den egentlige grund til at regulere ar-

bejdsmiljøet – at sikre de ansattes sundhed – skal lide under det. 

Et andet fremtrædende element i tilsynets reaktionsmønster er, at en meget stor del af de påbud der 

gives i forhold til konkrete arbejdsmiljøproblemer knytter sig til risikoen for ulykker. Af de påbud 

der ikke vedrører egenindsats drejer knap halvdelen sig om ulykkesrisici; hvilket betyder at der gi-

ves relativt få påbud på de øvrige områder ergonomiske faktorer, kemi & biologi, psykisk arbejds-

miljø, indeklima, støj og hudbelastninger – i den nævnte rækkefølge. Det gør det til et åbent 

spørgsmål om ulykker bare er noget for sig selv og i virkeligheden det eneste som den kontrolleren-

de strategi er velegnet i forhold til; eller om der også kunne opnås resultater på de andre områder 

med flere påbud. 

I forhold til de store virksomheder – organisationer med mange, nogle gange spredte arbejdssteder – 

bygger tilsynspraksis på en forestilling om en intern spredningseffekt – at der finder organisatorisk 

læring sted. Desværre, er der grund til at antage, at en sådan spredning er ret tilfældig og mangel-

fuld. Det interne arbejdsmiljøarbejde får langt fra altid viderebragt de erfaringer man får på grund-

lag af Arbejdstilsynets indsats i et hjørne af organisationen, til resten af organisationen. Arbejdstil-

synet er tilbøjelige til at forudsætte en sådan spredning – i øvrigt også over tid: en given virksomhed 

fik en reaktion på et problem tidligere; nu går vi ud fra de har lært noget – men desværre holder for-

udsætning ofte ikke. 

Samlet set har Arbejdsmiljøreformen haft en stor betydning ved at give hele arbejdsmiljøsystemet 

en mere kontrollerende tilgang til reguleringen; Og Arbejdstilsynet er langt hen ad vejen lykkedes 

med at løfte deres nye mere centrale rolle i det mere en-strengede system. Virksomhederne har en 

meget positiv vurdering af Arbejdstilsynet, samlet set; og virksomhederne får ofte et skub og betyd-

ningsfuld anledning til at få gjort noget ved de problematiske arbejdsmiljøforhold, som de princi-

pielt burde kunne løse selv, men som de faktisk i alt for mange tilfælde ikke magter eller ikke får 

gjort. 

Reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø 
Vores samlede samfundsmæssige opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø er i rivende udvik-

ling i disse år. Psykisk arbejdsmiljø er også prioriteret i selve arbejdsmiljøsystemet, konkret i Ar-

bejdsmiljørådet, af regeringen og i folketinget, dels i forbindelse med 2010-planen, dels i Serviceef-

tersynet i forlængelse af Arbejdsmiljøreformen. Arbejdstilsynet har med Serviceeftersynet fået det 

psykiske arbejdsmiljø som et fast punkt på dagsordenen når der screenes, og de særlige indsatser 

har haft psykisk arbejdsmiljø (og ergonomi) som fokuspunkt. 

Arbejdstilsynets værktøjer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø har ændret sig. Tidligere blev psy-

kisk arbejdsmiljø reguleret som helhed; hvilket blandt andet betød at alle aspekter principielt skulle 
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vurderes før det kunne udløse reaktioner. Med de nye værktøjer er problemerne i det psykiske ar-

bejdsmiljø blev delt op i 6 selvstændige områder, som så kan reguleres (relativt) uafhængigt af hin-

anden. Det har givet Arbejdstilsynet nye muligheder; først og fremmest i kraft af de nye værktøjers 

smidighed i forhold til de juridiske og administrative hensyn og sammenhænge de skal indgå i. I 

den sammenhæng er de nye værktøjer en klar forbedring i forhold til tidligere. 

Der er dog grund til at overveje om de nye værktøjer er helt i overensstemmelse med hvad vi i øv-

rigt ved om problemerne med det psykiske arbejdsmiljø. Området er under udvikling og store for-

ventninger om en ensartet begrebsdannelse og sprogbrug på tværs af fx forskning, regulering og fo-

rebyggelse er næppe realistisk foreløbig. Vi har dog sammenholdt begreberne og det talmateriale, 

der findes på tværs af nogle undersøgelser Arbejdstilsynet har fået Det Nationale Forskningscenter 

for Arbejdsmiljø (NFA) til at gennemføre blandt andet på grundlag af den Nationale Arbejdsmiljø 

Kohorte (NAK-undersøgelserne), Arbejdsskadesanmeldelsessystemet og Arbejdstilsynet ny værktø-

jer og statistik om brugen af dem. I Arbejdsskadesanmeldelsessystemet er de dominerende anmel-

delsesårsager: mængdekrav, arbejdsrelationer og traumatiske oplevelser. Og tendensen er, at det er 

årsager knyttet til for store krav (mængdekrav og stressbelastninger i øvrigt) der vokser hurtigst i 

disse år. NFA har lavet nogle statistiske beregninger af hvilke psykiske arbejdsmiljø-faktorer der 

har størst betydning for sygefraværet. Her er billedet et andet: Her er det ikke kravene (hvis vi lige 

ser bort fra følelsesmæssige krav) der dominerer; her har indflydelse og forudsigelighed størst be-

tydning og i faldende rækkefølge har følgende faktorer også betydning: Følelsesmæssige krav, be-

lønning, mening og mobning. Derimod slår kvantitative krav, social støtte og vold ikke ud. 

Spørgsmålet er om der er overensstemmelse mellem hvad arbejdsskadesanmeldelserne og NFA’s 

resultater udpeger som problemområder på den ene side og de felter, som tilsynets værktøjer og re-

aktionsmønster fanger op på den anden. Det kan man dårligt sige der er: Vold og traumatiske hæn-

delser udgør en dominerende del af de problemer Arbejdstilsynet afgiver reaktioner i forhold til, og 

herefter følger stor arbejdsmængde og tidspres. Ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte er også en 

risikokategori af en hvis betydning; men hverken indflydelse eller relationer har selvstændige værk-

tøjer; de er integrerede i andre værktøjer. 

Der er sket i kraftig vækst i antallet af reaktioner i forhold til de psykiske arbejdsmiljøproblemer, 

men fra et meget lavt niveau; så antallet af reaktioner er stadigt begrænset – og en væsentlig del af 

reaktionerne stammer fra de særlige tilsyn (i 2008 blev mere end halvdelen af afgørelserne om psy-

kisk arbejdsmiljø afgivet i forbindelse med de særlige tilsyn) og ikke primært fra 'screenings-

tilpasset tilsyn'-forløbene. Og fra 2008 til 2009 er tallet afgørelser om psykisk arbejdsmiljø faldet 

igen; med ca. en fjerdedel. Det er altså ikke sådan at det psykiske arbejdsmiljø er blevet en ”natur-

lig” del af det område, hvor tilsynet regulere med sine kontrollerende redskaber. Der er også en me-

get skæv fordeling indenfor området til fordel for vold og trusler; de andre områder er langt mere 

sparsomt repræsenteret. 

Det giver anledning til en forventning om en fortsat udvikling indenfor Arbejdstilsynets værktøjer 

og tilsynsindsats også i de kommende år. Måske skulle fx de ansattes indflydelse på eget arbejde 

tildeles større opmærksomhed. 
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Men hvad siger virksomhederne til Arbejdstilsynets indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø; 

flytter det noget? Vores observationer peger på at virksomhederne er skeptiske, især i forhold til 

virkningen af at lave en skriftlig handlingsplan: Man kan altid skrive en handlingsplan, lyder det la-

konisk. Og det er jo ikke fordi virksomhederne har uret; omvendt så er det nok svært at pege på an-

dre og bedre måder at give mange virksomheder det nødvendige skub, så de får løftet den svære 

men vigtige opgave, det er at forbedre et dårligt psykisk arbejdsmiljø.
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Afsnit 2: Litteraturstudiet 
Vi har som et led i projektet foretaget en relativ grundig gennemgang af den forskningslitteratur, 

som vi kunne finde både nationalt og internationalt, og som beskæftiger sig med regulering af ar-

bejdsmiljø. Vi har haft særlig fokus på myndighedsregulering og på det psykiske arbejdsmiljø, og 

litteraturgennemgangen har haft fokus på følgende tre problemstillinger: 1) Regulering af arbejds-

miljøet – fra arbejdsmiljøreguleringssystem til ændret adfærd i arbejdsmiljøet, 2) effekter af ar-

bejdsmiljøregulering og 3) myndighedsregulering af det psykiske arbejdsmiljø. I det følgende vil vi 

trække nogle af resultaterne fra gennemgangen frem. Især litteraturen vedrørende reguleringen af 

det psykiske arbejdsmiljø er dog så sporadisk – i sin vorden kunne man sige – at den er svær at 

sammenfatte, og vægten i det følgende ligger derfor mere på de to første problemstillinger. 

Til at finde litteraturen har vi brugt Social Science Citation Index, Danmarks Elektroniske Fag- og 

Forskningsbibliotek, andre relevante skandinaviske kilder og ”roll-the-snowball” (det vil sige brugt 

litteraturlisterne i den allerede fundne litteratur til at finde yderligere litteratur). Det har givet anled-

ning til en bruttoliste på ca. 3700 referencer, som førte til, at vi har haft fat i og gennemgået ca. 300 

bøger og artikler. Gennemgangen er fastholdt i en intern arbejdsrapport, som vil blive offentliggjort 

på Center for Arbejdsmiljø & Arbejdslivs hjemmeside, og hovedafsnittet her gennemgår resultater-

ne. 

Om regulering af arbejdsmiljø 
I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvordan arbejdsmiljøreguleringen som system fungerer, 

har vi kigget på følgende fire underspørgsmål: 

• Hvad siger litteraturen om den overordnede indretning af arbejdsmiljøreguleringssystemet? 

• Hvad siger litteraturen om forskellige strategier for den offentlige myndigheds regulering af ar-

bejdsmiljøet? 

• Hvad siger litteraturen om de forskellige måder, den tilsynsførende møder virksomheden – de 

forskellige tilsynsstile? 

• Og sidst, hvorfor reagerer virksomhederne på tilsynsindsatsen? 

Om arbejdsmiljøreguleringssystemet 

Robens-rapporten (1972) – som er en skelsættende afrapportering fra en britisk arbejdsmiljøkom-

mission, der sad 1970-72 – formulerer den grundlæggende distinktion i arbejdsmiljøreguleringen og 

litteraturen herom som et spørgsmål om henholdsvis ”regulering og overvågning fra statens side” 

og ”industriel selv-regulering og selv-hjælp”. Robens-rapporten har stået fadder til den række af ar-

bejdsmiljølove, der blev vedtaget i den vestlige verden midt i 70’erne, herunder den danske. Dis-

tinktionen kan genfindes i varierende aftapninger i litteraturens diskussion af, hvordan man skal ka-

rakterisere reguleringen på system-niveau; dominerende formuleringer har været refleksiv regule-

ring vs. materiel regulering; governance vs. government. Men forbløffende lidt forskning tager sit 

udgangspunkt i dette niveau og belyser samspillet mellem de forskellige dele af systemet; et tema 

som Robens-rapporten ellers anslår direkte med en formulering om: ”De mest fundamentale temaer 
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vi står overfor, vedrører forholdet, balancen og interaktionen mellem disse to brede elementer 

[statslig regulering og selvregulering].” (Robens 1972, uddrag af paragraph 15, egen oversættelse.) 

Om myndighedsstrategier 

Lige så snart vi kommer fra system-niveau til det niveau, hvor myndighedens strategi vurderes, 

kunne man mene, at Robens-rapportens skelnen mellem statslig regulering og selv-regulering for-

svandt – vi er jo på feltet med statslig regulering – men straks reintroduceres distinktionen som et 

spørgsmål om efterlevelse (compliance) eller afskrækkelse (deterrence) (Hutter 1989): Skal Ar-

bejdstilsynet støtte arbejdspladserne, så de selv gør en aktiv indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, 

eller skal arbejdstilsynet tvinge og straffe arbejdspladserne til at gøre som loven foreskriver. Præcist 

hvordan snittet lægges, varierer lidt i litteraturen – og nok så interessant: Uden tvivl også i praksis – 

men der er udbredt enighed om, at der er tale om en idealtypisk skelnen, for hverken en efterlevel-

sesstrategi uden sanktioneringsmuligheder eller en afskrækkelsesstrategi uden faciliterende elemen-

ter vurderes at have nogen praktisk relevans. Den generelle diskussion har dog en klar understrøm 

af, at efterlevelsesstrategien er den mest interessante. 

Eller måske kunne man formulere, at den mest interessante strategi hverken er afskrækkelse eller 

efterlevelse, men en kombination af de to. En strategi som også går under betegnelsen responsiv re-

gulering og hos Ayres & Braithewaite (1992) formuleres som et spørgsmål om håndhævelsespyra-

mider, hvor hovedparten af reguleringen i praksis ligger i bunden af pyramiden og består af ”overta-

lelse” til selv-regulering, mens graden af afskrækkelse og tvang stiger op gennem pyramiden, hvor 

spidsen består af retsforfølgelse og straffe; men hvor man sjældent bruger ”spidsen”, fordi man hele 

tiden tilpasser indsatsen i forhold til arbejdspladsernes vilje og evne til at handle selv. Efterlevelses-

strategien er for det store flertal, mens afskrækkelsen skal bruges dynamisk i forhold til de få 

”brodne kar”. 

Parker (2006) peger på to fælder, som reguleringen kan falde i. Den centrale her er afskrækkelses-

fælden, hvor problemet er, at dosere afskrækkelsen tilpas i forhold til at opnå den ønskede effekt: 

For milde ”straffe” gør det rationelt ikke at overholde loven og for hårde risikerer at knække halsen 

på nogle virksomheder (noget der sjældent eller aldrig kan opnås politisk opbakning til). 

Endeligt vil vi – for egen regning – pege på et sidste potentielt problem for den responsive regule-

ring: At en myndighed kan have svært ved at fungere dynamisk imellem bunden og toppen af py-

ramiden; og at dem, der skal reguleres kan blive ”forvirrede” over, hvilken rolle tilsynet egentlig 

spiller; hvilket jo igen risikerer at svække tilsynets legitimitet. 

Der er en sidste problemstilling i forhold til myndighedens afskrækkelses- henholdsvis efterlevel-

sesstrategi, vi vil tage op her: 

Proaktiv henholdsvis reaktiv håndhævelse. Den reaktive håndhævelse er den, hvor tilsynet reagerer 

på konstaterede problemer og henvendelser fra borgerne, mens den proaktive er den, hvor tilsynet 

dukker op af egen drift (som i det danske screenings-tilsyn fristes man til at sige). Traditionelt er 

bekymringen at en reaktiv håndhævelse bliver for tilfældig og ineffektiv; mens en proaktiv mulig-

gør strategiske overvejelser om, hvordan de begrænsede myndighedsressourcer skal forvaltes.  
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Om tilsynsstile 

Kernen i Black’s (2001) systematisering af, hvad der påvirker den tilsynsførendes ”stil” i mødet 

med virksomheden er, at den tilsynsførende altid udøver et konkret skøn, når det skal fastlægges om 

loven er overholdt eller ej. Denne uomgængelige beslutningstagning som ”the street-level bu-

reaucrat” (Lipsky 1980) foretager i mødet med virkeligheden, gør den tilsynsførende til en afgø-

rende brik i implementeringen af den strategi, som myndigheden har lagt sig fast på. 

Black’s blik er rettet mod de forhold, der påvirker den tilsynsførendes funktionsudøvelse. Hun 

sammenfatter i virkeligheden meget af den eksisterende litteratur på området i en samlet ramme. De 

forskellige elementer i rammen er måske ikke i sig selv så overraskende, men er alligevel værd at 

gentage for overblikkets skyld: a) De lovmæssige rammer – altså for det første reglernes klarhed og 

generalitet, for det andet karakteren af det reglerne skal anvendes på, og for det tredje karakteren af 

de sanktioner en afgørelse kan udløse; b) Interaktionen mellem den tilsynsførende og den regulere-

de – altså, hvordan kategoriserer den tilsynsførende virksomheden, ”afstanden” mellem de to parter, 

virksomhedens størrelse, efterlevelsesomkostningerne og bruddets karakter; c) De organisatoriske 

rammer – fx tilsynets egne performance-mål; d) Personlig baggrund; og e) Den bredere kontekst – 

er der fx politisk opbakning til tilsynsvirksomheden. Man kan også sige, at rammen afslører, hvor 

mange komplekse forhold som øver indflydelse på, hvordan myndighedsudøvelsen finder sted og 

dermed også, hvor vanskeligt det er, at ”programmere” de tilsynsførende til at gøre tingene på den 

”korrekte” måde. 

I forhold til de tilsynsførendes kategorisering af virksomhederne, kan den være mere eller mindre 

formel, men pointen er, at det sker under alle omstændigheder. Og kategoriseringen har konsekven-

ser for, hvorvidt den tilsynsførende trækker i retning af efterlevelse eller afskrækkelse i sin konkrete 

adfærd. Selve kategoriseringen er dog ikke mere fastlåst end, at den kan ændres i den konkrete in-

teraktion mellem de to parter. 

Udover Black’s ramme vil vi pege på to differentieringer af den generelle efterlevelses-afskræk-

kelses-akse, som en given myndighedsudøvelse må placere sig på. Dels peger Lindblom & Hansson 

(2004) på, at aksen kunne formuleres som fem positioner (fra efterlevelse til afskrækkelse): Rådgi-

vende – Opmuntrende – Ansporende – Kravstillende – Straffende. Dels har Poul Bitsch Olsen 

(1992) krydset noget, der ligner efterlevelses-/afskrækkelses-aksen, som han betegner uformel-

le/formelle relationer med spørgsmålet, om tilsynet er orienteret mod problem henholdsvis løsning 

(en skelnen som genfindes i den danske praksis som forholdet mellem funktionspåbud henholdsvis 

metodepåbud), og med spørgsmålet om tilsynet er rettet mod selve arbejdsmiljøet eller arbejdsplad-

sens ”kapacitet til selv-kontrol” (fx et velorganiseret sikkerhedsarbejde). Bitsch Olsen er især opta-

get af, at den langsigtede effekt er bedre, hvis man udpeger problemer, som virksomheden siden 

selv løser. 

Om virksomhedernes reaktion på tilsyn 

Når man betragter ovenstående diskussioner om henholdsvis afskrækkelse eller efterlevelse, er det 

nemt at konstatere, at valget eller afbalanceringen mellem de to strategier, hvor betinget og svært 

det i øvrigt måtte være, kun giver mening i relation til en forståelse, en teori-i-praksis om, hvad der 
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sker, når virksomheden møder tilsynet og nogle gange får en afgørelse i mod sig. Hvorfor reagerer 

virksomhederne, som de gør? Hvad får dem til at gøre noget ved arbejdsmiljøet? Men herom er lit-

teraturen relativt tavs; kun få bud er vi stødt på. 

Man kan se på forholdet fra to vinkler: Fra virksomhedens – hvorfor reagerer den på myndigheden; 

og fra myndighedens – hvordan vurderer myndigheden eller den tilsynsførende, hvad der skal få 

virksomheden til at reagere. De bidrag, der beskæftiger sig med den første vinkel, er begge danske 

(Olsen 1992; Hasle m.fl. 2003) og kan sammenfattes i, at virksomhederne grundlæggende kan have 

tre motiver for at reagere på myndigheden: Et tvangsmæssigt (reguleringssfæren), som knytter sig 

til betydningen af eventuelle sanktioner; et økonomisk (økonomi og sanktionssfæren) som også 

knytter sig til sanktioner (bøder), men også bredere økonomiske rationaler; og endeligt et legitimi-

tetsmotiv (”anseelsessfæren”) som handler om virksomhedens almene relationer til omverden – kan 

virksomheden opretholde sin ”licences-to-operate”. Men det er altså ikke et spor, der er blevet nøje 

fulgt i litteraturen. 

Den anden vinkel, myndighedens vinkel, opsummerer Black (2001) med, at virksomhederne der ik-

ke efterlever myndigheden, rubriceres som værende enten amoralske og beregnende, politiske bor-

gere (når det, at de ikke reagerer på myndighedens krav, er et udtryk for, at de er principielt uenige 

med kravene), organisatorisk inkompetente eller irrationelle ikke-efterlevere. 

Hutter (1997) er tættere på den enkelte tilsynsførendes forklaringsmodeller. Og her er det værd at 

bemærke, at der hurtigt sker en opløsning af den regulerede virksomhed som en enhed, virksomhe-

der er sammensatte, og der er forskellige grunde på den enkelte virksomhed til at efterleve hen-

holdsvis ikke efterleve. Hun peger på oprigtig bekymring for sikkerhed og sundhed (som kan være 

begrænset til enkeltindivider i organisationen), og hun peger på lav ”arbejder-moral” og på at sik-

kerhedsudstyr kan besværliggøre arbejdet. Mere generelt er Hutters pointe, at hovedparten af de ik-

ke-efterlevende virksomheder ifølge de tilsynsførende ikke har det som intention; men at det er ud-

tryk for manglende ”evne”; og det får så konsekvenser for de tilsynsførende, som er tilbøjelige til at 

forfølge en efterlevelsesstrategi overfor sådanne virksomheder. 

Om effekten af arbejdsmiljøregulering 
Vi har i vores gennemgang af den relevante litteratur om effekten af arbejdsmiljøregulering lavet en 

simpel rubricering af litteraturen ud fra om en given kilde fandt, at arbejdstilsynsindsatsen ikke 

havde henholdsvis havde en positiv effekt. En opdeling som i al sin simpelhed afdækker et skræm-

mende uklart billede: ”Nej, effekten af myndighedsreguleringen er stort set fraværende – Jo, den 

rigtige regulering virker (i større eller mindre udstrækning)” nærmest råber de forskellige kilder til 

hinanden. Og denne rapports forfattere har ikke kunnet finde et underliggende mønster i, hvorfor 

effekterne vurderes så forskelligt. 

De få danske forsøg på en effektvurdering hører stort set hjemme på ”nej, det virker ikke”-siden, 

om end der er eksempler på, at en indsats på et givet tidspunkt kan vises at have effekter – primært 

indsatsen i forhold til organiske opløsningsmidler. Hasle m.fl. (2000) er dem, der udpeger dette for-

hold mest direkte og umiddelbart; herefter følger Rigsrevisionen (2000) med sin konstatering af, at 

Arbejdstilsynets indsats ikke umiddelbart kan aflæses i en udvikling i arbejdsskadetallene. Begge 
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undersøgelser tager dog forbehold for, at en eventuel effekt af reguleringen kan være blevet ”spist 

op” af effekterne af andre udviklingstendenser. 

Kristensen (2001) kommer dog med en vigtig kritik af denne type af undersøgelser; primært fordi, 

vores rapporteringer på ulykkes- og skadesiden notorisk er præget af en kraftig underrapportering, 

og bl.a. derfor er meget utroværdige. Ja, på en række områder er det endda sådan, at en forøget re-

guleringsindsats vil få ulykkes- og skadetallene til at stige, fordi indsatsen vil give en større op-

mærksomhed på det givne problem. 

En undersøgelse af Hasle & Jensen (2005; før serviceeftersynet) er ikke en egentlig effektundersø-

gelse, men afslører til gengæld en diskrepans mellem de kendte problemer i en given sektor, social- 

og sundhedssektoren og reguleringsindsatsen, målt i påbud overfor disse virksomheder. I den sektor 

er de ergonomiske og psykosociale problemstillinger vigtige, men de dominerer alligevel ikke de 

problemer, som der er givet påbud i forhold til. Og der blev ikke givet mange rådgivningspåbud. 

Vi tillader os, at trække to indsigter ud af den gennemgåede effekt-litteratur. For det første er der 

grund til at være forsigtig med at drage for vidtgående, simple og håndfaste konklusioner i forhold 

til effekten af en given regulering. På linje med den mere begrebsorienterede litteratur, peger de 

samlet set inkonklusive effekt-undersøgelser på, at det er meget svært at vurdere om en given re-

gulering har effekt og i givet fald, hvad graden af effekt er. For det andet hænger vanskelighederne 

med at vurdere effekter sammen med, at reguleringen jo langt hen ad vejen må forventes at være in-

direkte virkende og generalpræventiv. Skematisk set kan der være en effekt i forhold til det kon-

krete forhold, der reguleres (både via påbud og mere efterlevelsesorienterede elementer fra de til-

synsførendes side); indirekte forbedringer i de besøgte virksomheder; indirekte effekter af afsmit-

tende karakter mellem arbejdspladser i samme branche eller i samme geografiske område; og egent-

lige generiske effekter fx gennem afskrækkelse eller i form af, at den almindelige forventning til at 

standarden af et givet arbejdsmiljøforhold højnes. Jo, mere effekterne af reguleringen skal søges i 

den sidste ende af skalaen, jo vanskeligere bliver det at registrere og dokumentere effekten af re-

guleringen. 

Den meste oversigtlige og indsigtsfulde diskussion af reguleringen og dens effekter har vi fundet 

hos Cox et al. (2008), som er et opdateret og grundigt litteraturstudie. Studiet kommer med en ræk-

ke mere specifikke vurderinger af, hvad der virker (som det vil føre for vidt at gentage her); men 

understøtter i øvrigt det billede, vi har givet af, at ”The quality of evidence is mixed. (…) But parts 

of the evidence base continue to suffer from persistent weaknesses.” (p. vii). 

Endeligt skal vi også pege på den danske evaluering af Arbejdsmiljøreformen som Arbejdstilsynet 

har foranstaltet og som COWI, Jobliv Danmark (nu Alectia) og TeamArbejdsliv har gennemført 

(Arbejdstilsynet 2008c; 2009a). Her er tale om en relativt omfattende undersøgelse primært baseret 

på virksomhedernes egenvurdering. Og sammenlignet med de internationale kilder må man sige, at 

undersøgelsen egentlig finder markante effekter. Undersøgelsen vil blive diskuteret yderligere i ho-

vedafsnit 7, ”Virkninger af tilsyn og reaktioner”, senere her i rapporten.  
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Om regulering af det psykiske arbejdsmiljø 
Med inspiration fra Nielsen m.fl. (2007:5) kan man sige, at etableringen af et reguleringsfelt kræver, 

at der gennemløbes en vis proces, før det fungerer. Der skal etableres et vidensgrundlag, der skal 

ske en institutionalisering af området med etablering af politikker, aktører og værktøjer, og området 

skal ”holdes ved lige” ved en vis konstant fornyelse. I det perspektiv kan det være værd at se på 

processen i forhold til reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Vi vil især beskæftige os med vi-

densgrundlaget og værktøjerne.  

Her skal vi følge de to spor: Vidensetablering og institutionalisering gennem værktøjer. De ældste 

referencer i vores litteraturgennemgang er (Kompier et al. 1994) og (Gier et al. 1994), som dengang 

interesserede sig for, hvordan man i fem europæiske lande regulerede stress. Og i alle disse lande – 

de indbyrdes forskelle til trods – havde stress ikke nogen høj prioritet. Men artiklerne varsler jo i sig 

selv en gryende interesse for området. Tidsmæssigt falder disse artikler næsten sammen med en af-

gørende begivenhed i den danske udvikling, Metodeudvalget, som i 1995 markerede Arbejdstilsy-

nets rolle og grænser for indsatsen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. 

At vidensetablering er på dagsordenen viser (Dollard et al. 2007) i et omfattende studie af nationale 

overvågningssystemer, som de finder 35 af fordelt på 20 lande. De forskellige overvågningssyste-

mer, som monitorer psykosociale risikofaktorer i arbejdsmiljøet, giver en indikation af, hvordan 

psykisk arbejdsmiljø er ved at blive institutionaliseret som et relevant reguleringsfelt i mange lande 

i den vestlige verden. Og studiet giver også et indblik i, hvad der bliver inkluderet i disse overvåg-

ninger. For at vurdere indholdet i de nærmere undersøgte 22 overvågningssystemer er der to be-

grebsapparater som det er nødvendigt at resumere. 

Dels er der Kristensen (2007)’s 7 forskellige stressparadigmer, som viser, hvor store forskelle der er 

imellem de forskellige paradigmer, som alle har en vis relevans i praksis. Stress er i denne sammen-

hæng på ingen måde et videnskabeligt afklaret begreb eller et velafgrænset problemkompleks. 

Dels er der LaMontagne et al. (2007)’s hierarki af forebyggelsesindsatser – som selv leder tanken 

hen på EU’s arbejdsmiljø-rammedirektivs såkaldte generelle forebyggelsesprincipper. Den primære 

forebyggelse er, at reducere risikofaktorerne; den sekundære at give de ansatte redskaber, så de kan 

håndtere stressen; og den tertiære er at rehabilitere, når skaden er sket. Når LaMontagne et al. eva-

luerer 90 virksomheders indsatser, finder de, at de sekundære og tertiære indsatser dominerer, selv-

om de primære indsatser er i vækst. 

I forhold til Kristensens stressparadigmer, er det interessant, at Dollard et al.’s studie viser, at der er 

stor konvergens i forhold til, hvilke risikofaktorer der er inkluderet i de undersøgte overvågningssy-

stemer. Det drejer sig om indflydelse, kvalifikationer/kravsammenhænge, jobkrav, social støtte, 

feedback, opgaveklarhed/mening, jobsikkerhed og belønning. Disse elementer kan genfindes i en 

række kendte 'psykisk arbejdsmiljø'-modeller, men det er modeller, som alle har deres forankring 

(mere eller mindre) i Kristensens første paradigme, belastningsparadigmet. 

I forhold til hierarkiet af forebyggelsesindsatser, er det tilsvarende interessant, at overvågningssy-

stemerne har fokus på de arbejdspladsrelaterede belastningsforhold og i mindre udstrækning foku-

serer på de potentielle individuelle aflastningsforholdsregler. Det er jo ikke mindre påfaldende i ly-
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set af, at når det gælder virksomhedernes egne indsatser, så er de tilsyneladende meget mere rettet 

mod coping og rehabilitering. 

Når vi vender os fra vidensetableringen og de underliggende forståelser, som den afspejler, til de 

værktøjer (bredt forstået) som er under etablering eller som allerede bliver brugt i tilsynssammen-

hæng, så har vi fundet bidrag fra fire lande: Danmark, Australien, Sverige og Norge. De forskellige 

bidrags tilgang varierer kraftigt. Fx handler bidraget fra Norge (Saksvik m.fl. 2007) om, hvordan 

det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne skal håndtere de psykiske arbejdsmiljøpro-

blemer, som opstår undervejs i en organisationsforandring. I Australien har man mere direkte un-

dersøgt Arbejdstilsynets indsats i forhold til det psykisk arbejdsmiljø på tværs af Australiens seks 

delstater (foreløbigt kun tilgængeligt som et arbejdsnotat: Johnstone et al. 2008). Der er dog tale om 

en spredt og begrænset indsats, som ikke rigtigt tillader større sammenfatninger.  

Diskussion 
Gennemgangen af litteraturen viser, at det centrale dilemma i dette felt er, hvorvidt tilsynets strategi 

skal være deterrence eller compliance – eller som vi vælger at formulere det i en ikke helt sproglig 

korrekt oversættelse: Kontrollerende eller understøttende. 

Den kontrollerende tilgang er karakteriseret ved, at tilsynet eller den tilsynsførende opfatter det som 

sin opgave at kontrollere, om virksomheden overholder gældende regler og bestemmelser, og hvis 

det ikke er tilfældet at tildele de passende sanktioner. Målsætningen er i den sidste ende, at virk-

somheden ved at overholde loven sikrer de ansatte et sikkert og sundt arbejdsmiljø; men frem-

gangsmåden er afskrækkelse.  

Den understøttende tilgang handler om, at tilsynet med udgangspunkt i sin myndighed skal motive-

re virksomheden til selv at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og udvikle sig i en positiv ret-

ning. Det er i første omgang udviklingen i virksomheden, der er i fokus, og ikke regler eller sankti-

oner. 

Kontrol og understøttelse er begge idealtypiske strategier – altså en slags karikaturer af nogle stra-

tegier, og der er da også udbredt enighed i forskningslitteraturen om, at disse strategier ikke kan stå 

alene, men at de altid må supplere hinanden i et eller andet omfang. Man taler også om responsiv 

regulering, hvor billedet af reguleringen er en pyramide, hvor den brede bund i pyramiden består af 

den understøttende tilsynsmåde som hovedparten af de regulerede virksomheder møder; mens i det 

omfang denne tilgang ikke er tilstrækkelig, bevæger tilsynet sig op i kontrolspidsen af pyramiden 

og rammer virksomheden med hårdere og hårdere sanktioner; altså i sidste ende retsforfølgelse, bø-

der og fængsel. Der er også et effektivitetshensyn på spil; det er meget billigere at motivere end at 

retsforfølge. 
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En variant af denne model genfinder vi i begreberne om materiel og refleksiv regulering, som ofte 

er blevet anvendt i en dansk sammenhæng, og hvor materiel regulering handler om specifikke krav 

til arbejdsmiljøet, mens det refleksive går på, at påvirke de lokale aktører, så de selv tager hånd om 

arbejdsmiljøet. Begreberne understøttende og kontrollerende knytter sig primært til Arbejdstilsyns-

myndighedens og de tilsynsførendes strategier eller adfærd; mens begrebet materiel henholdsvis re-

fleksiv regulering hovedsageligt knytter sig til de mere overordnede strategier, som også benytter 

sig af andre virkemidler end myndigheden; altså, at der også både er en obligatorisk sikkerhedsor-

ganisation på alle arbejdspladser og et BrancheArbejdsmiljøRåds-system som elementer i den sam-

lede regulering.  

Til trods for, at der således er et veludviklet begrebsapparat – som indeholder en række differentie-

ringer – kan litteraturen ikke siges at give nogle entydige svar på, hvad der virker, hvor godt det 

virker eller, hvorfor det virker. Det bliver tydeligt, når man læser den – ganske begrænsede – littera-

tur, som forsøger at lave en egentlig effektvurdering af arbejdsmiljøreguleringen. Antallet af under-

søgelser, der kan findes i forskningslitteraturen, er yderst begrænset: Forskningen har et meget 

smalt sigte – stort set alle undersøgelserne vi har fundet, forsøger at vurdere effekten af regulering 

på arbejdsulykke-området; og der er ca. lige mange undersøgelser, der konkluderer, at en given re-

gulering har effekt, som der konkluderer, at en given regulering ikke har effekt. 

Omvendt hersker der ikke afgørende tvivl i litteraturen om sandheden i den responsive regulerings-

pyramides budskab om, at hovedparten af indsatsen bør ligge i den understøttende del af pyramiden, 

mens den kontrollerende del af pyramiden skal doseres i afmålte doser. 

Hvis man ser på Arbejdsmiljøreformen i 2004 og Serviceeftersynet – og det gør vi i hovedafsnittet 

om reformen – og holder det op imod forskningslitteraturen på feltet; så melder spørgsmålet sig om, 

hvordan reformen i Danmark indplacerer sig i det større internationale billede. Der sker tydeligvis 

nogle skift, som er vigtige for arbejdsmiljøet i Danmark og interessante for den internationale 

forskning på feltet. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om at indplacere reformen i et abstrakt be-

grebsapparat. Det er nok så meget et spørgsmål om at få et begrebsapparat, der muliggør nogle bre-

dere diskussioner – både videnskabelige og arbejdsmiljøpolitiske – af erfaringerne med reformen.

 

Kontrollerende 

Understøttende 

Figur 1: Den responsive reguleringspyramide; inspireret af (Ayres & Braithewaite 1992). 
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Afsnit 3: Metode 
I dette hovedafsnit følger en kort beskrivelse af de metoder, der er anvendt i forskningsprojektet, 

der ligger til grund for denne rapport. Fokus er på vores egen empiriindsamling. Samtidigt er det 

dog værd at bemærke, at vi i nærværende rapport ikke har afgrænset os til at anvende egen-

indsamlet empiri. Tværtimod har vi lagt vægt på at diskutere vores empiri op i mod den forsknings-

litteratur, vi har redegjort for i forrige hovedafsnit, og den information og viden vi har fra andre na-

tionale undersøgelser. Men her er spørgsmålet: Hvordan er den empiri vi har brugt i rapporten, ind-

samlet? 

Udvælgelse og overblik over brancher og cases 

Udvælgelse af brancher 

Projektet har fokuseret på virksomheder i seks ud af Arbejdstilsynets 36 branchegrupper. Brancher-

ne er udvalgt efter følgende kriterier: 

• Brancher der har særlige problemer med det psykiske arbejdsmiljø og reguleringen heraf. Vi har 

bedømt dette ud fra en beregning af de forskellige branchers incidens af arbejdsbetingede lidel-

ser, hvor psykosociale påvirkninger anføres som medvirkende til lidelsen. Det er dog kun halv-

delen af de udvalgte brancher (Døgn- og daginstitutioner, Kontor og Transport af passagerer), 

der “ scorer højt” i denne udregning. De tre andre brancher (Anlægsarbejde, Rengøring og Bu-

tikker) ser ud fra statistikkerne ikke ud til at have særlige problemer med det psykiske arbejds-

miljø. Vi fandt det dog interessant også at inkludere disse tre brancher, da underrapportering af 

arbejdsbetingede lidelser og arbejdsskader generelt er et problem, og dette også gælder det psy-

kosociale område. Statistikken viser således blot, hvor der rapporteres mest og er ikke et ende-

gyldigt mål for, hvor problemerne er størst. 

• Brancher der er blevet screenet for nylig – efter serviceeftersynet af arbejdsmiljøreformen. Dette 

er en selvfølge, hvis undersøgelsen skal kunne sige noget om erfaringerne med tilsyn efter juste-

ringen af arbejdsmiljøreformen. Samtidig har det været et af de sværeste kriterier at få overblik 

over og imødekomme, da det ikke altid fremgår klart af Arbejdstilsynets web-baserede scree-

ningsdatabase, hvornår en branche og en specifik virksomhed er screenet. Vi har i stedet tilnær-

met os kriteriet ved at se på datoer for afgivelse af smileyer til virksomhederne i brancherne, idet 

smileyen bør være afgivet kort tid efter screeningsbesøget. 

• Spredning over brancher, der arbejder med genstande, mennesker og information. Vi har endvi-

dere søgt at få en fordeling mellem brancher, hvor der arbejdes med genstande, mennesker og 

information. Dette sikrer, at forskellige fagområder/jobtyper inkluderes i undersøgelsen, og gi-

ver den en vis bredde. 
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Udvælgelse af case-virksomheder 

Vi har indsamlet kvalitativt materiale på forskellig vis. Besøg hos en række case-virksomheder har 

været centralt. Udvælgelsen af case-virksomheder foregik ud fra hensynet til følgende kriterier: 

Spredning i størrelse. Vi har søgt at få en spredning mellem større og mindre virksomheder for at få 

en fornemmelse af, om virksomhedsstørrelsen har en betydning for tilsynsindsatsen. I det endelige 

udvalg indgår én meget lille virksomhed (3 ansatte). Derudover har vi inkluderet én lidt større (5-19 

ansatte) og tre mellemstore arbejdspladser(20-99 ansatte), der dog alle indgår i en større organisati-

on. Endelig har vi tre store case-virksomheder med mere end 100 ansatte.  

Graden af bureaukrati på virksomheden. Vi har forsøgt at opnå en spredning mellem virksomheder, 

der er bureaukratisk organiserede og virksomheder, der er mere ”ad hoc-kratisk” organiserede, for 

at få en fornemmelse for, hvordan organisatoriske forhold på virksomhederne spiller sammen med 

tilsynsindsatsen.  

Udtaget til tilpasset tilsyn eller ej. Vi har søgt at få en spredning mellem virksomheder, der ”er be-

stået” screeningen og virksomheder, der har modtaget mere opmærksomhed fra Arbejdstilsynet. 

Virksomheder, der er blevet udtaget, er dog blevet vægtet højere, da de har haft mere interaktion 

med Arbejdstilsynet, og derfor formodes at have mere at berette om. 

Smiley-kategori. Vi har forsøgt at få en spredning over de forskellige smiley-kategorier. 

Virksomheden har fået påbud med henvisning til det psykiske arbejdsmiljø. Vi har prioriteret virk-

somheder med disse påbud, idet vi jo fokuserer særligt på erfaringerne med reguleringen af det psy-

kiske arbejdsmiljø.  

Ud fra disse kriterier søgte vi i Arbejdstilsynets web-baserede screeningsdatabase og fandt frem til 

følgende otte virksomheder, der indvilligede i at deltage i undersøgelsen: 

 

Branche 
Virksomhedens 

smiley-farve Arbejdsplads 

Anlægsarbejde Grøn Kloakfirma 
Butikker Gul Bilforhandler 
Døgninstitutioner og hjemmepleje Rød Døgninstitution for handikappede 
Kontor Rød Kommunal visitation 
Kontor Rød Børn- og unge-forvaltning 
Rengøring Rød Rengøringsvirksomhed 
Rengøring Gul Rengøringsvirksomhed 
Transport af passagerer Gul Større vognmandsfirma 

Tabel 1: Oversigt over case-virksomheder. (Note: Smiley’ens farve er angivet som den var, da vi 
først kom i kontakt med virksomheden. For flere af case-virksomhedernes vedkommende er farven 
ændret undervejs.) 
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Forskellige metoder er blevet anvendt til undersøgelsen af de forskellige case-virksomheder alt ef-

ter, hvad der viste sig muligt på virksomheden. På nogle virksomheder er der således hovedsageligt 

foretaget interviews, og på andre har vi gennemført historieværksteder.  

Anvendte metoder 
Vi har anvendt en række forskellige metoder til at belyse Arbejdstilsynets nye tilsynsformer.  

Litteraturreview. Et af de første skridt i udførelsen af forskningsprojektet var at gennemføre et gan-

ske omfattende litteraturreview. Reviewet blev gennemført ud fra en systematisk søgning i dansk, 

nordisk og international litteratur om regulering af arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø. Artikler, 

rapporter og bøger, der dukkede op i søgningen, blev ud fra tilgængelige abstracts og resumeer, sor-

teret og vurderet med henblik på deres relevans for projektet. Kriterierne, der afgjorde en publikati-

ons relevans, var: At den beskæftigede sig teoretisk med regulering af arbejdsmiljø eller psykisk ar-

bejdsmiljø, eller at den dokumenterede erfaringer med eller effekter af denne regulering. Således 

blev ca. 3700 artikler, rapporter og bøger gennemgået og de relevante opsummeret i en separat rap-

port. 

Desk research. Endnu et indledende skridt i projektet var, at indsamle og gennemgå tilgængelige 

dokumenter vedrørende arbejdsmiljøreformen og det senere serviceeftersyn samt alle tilgængelige 

dokumenter, der beskriver Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og procedurer.  

Survey. Ud fra vores litteraturreview samt den indsamlede viden om Arbejdstilsynets tilsynsformer 

efter arbejdsmiljøreformen og serviceeftersynet udformede vi et spørgeskema henvendt til virksom-

heder, der havde haft besøg af Arbejdstilsynet efter arbejdsmiljøreformen og serviceeftersynet. Re-

spondenterne blev udvalgt inden for de seks brancher (se nærmere i afsnittet ”udvælgelse og over-

blik over brancher og cases”) ved hjælp af Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor alle virksomheder, 

der har haft besøg af Arbejdstilsynet, er registrerede. Kriterierne for udvælgelsen var som følger: 

• Repræsentation af tre smiley-kategorier med en højere vægtning af virksomheder med gule og 

røde smileys, idet de har haft mere/længerevarende interaktion med Arbejdstilsynet og derfor 

forventes at have mere at berette om (Det vil sige, at vi ikke har inkluderet virksomheder med en 

”krone-smiley”, idet Arbejdstilsynet ikke udfører regelmæssige tilsyn på disse virksomheder). 

• Screeningen af virksomheden skulle være foregået efter Serviceeftersynet, idet vi var interesse-

rede i effekten af Arbejdsmiljøreformen. Blandt virksomheder med grønne smileys prioriterede 

vi endvidere, at screeningen var foregået så kort tid før udførelsen af survey’en som muligt, idet 

vi formodede, at Arbejdstilsynets besøg hos nogle virksomheder hurtigt ville gå i glemmebogen, 

når det var forløbet så problemfrit, at det resulterede i en grøn smiley. 

 

Survey’en blev hovedsagligt udført som telefoninterviews (dog indgår fire web-interviews) af Ana-

lyse Danmark A/S i perioden 12. juni 2009-3. juli 2009. I alt indvilligede 198 respondenter i at be-

svare survey’en. Kriteriet for udvælgelsen af respondenten på virksomheden var, at vedkommende 
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havde været til stede ved det seneste besøg fra Arbejdstilsynet. Vi tilstræbte at udføre telefoninter-

viewet med en repræsentant fra både A- og B-siden på nogle af virksomhederne, men ikke alle. Re-

præsentationen af henholdsvis ledere og medarbejdere blandt respondenterne er ikke helt lige – men 

fordeler sig med 58 % på ledersiden og 41 % på medarbejdersiden.  

Fordelingen af respondenter på branchegrupper og smiley-kategorier fremgår af tabellen. 

  Smiley-farve 
  Grøn Gul Rød Total 

Branchegrupper Anlægsarbejde 7 15 11 33 
 Butikker 7 16 10 33 

 
Døgninstitutioner og 
hjemmepleje 

7 15 11 33 

 Kontor 7 15 11 33 
 Rengøring 7 15 11 33 
 Transport af passagerer 9 20 4 33 

Total  44 96 58 198 
Tabel 2: Oversigt over respondenterne i survey’en (kilde: Analyse Danmark 2009). 

Vi tilstræbte en fordeling i hver branche på 7 grønne, 15 gule og 11 røde smileys, men som det 

fremgår af oversigten, var dette ikke altid muligt. Eksempelvis var der på udvælgelsestidspunktet 

kun 4 virksomheder inden for transport af passagerer, der havde modtaget en rød smiley.  

Den udførte survey giver os ikke et repræsentativt billede af danske virksomheders opfattelse af Ar-

bejdstilsynets tilsynsmetoder – dels er antallet af respondenter for lavt, dels har vi bevidst valgt, at 

overrepræsentere virksomheder, der har været involveret i et længere forløb med Arbejdstilsynet, da 

vi formodede, at de ville være mest ”informationstunge” og have flest oplevelser, kommentarer og 

vurderinger at bidrage med til undersøgelsen. 

Når vi i rapporten bruger tal fra survey’en, gør vi det ved at anføre kilde: Analyse Danmark 2009, 

som ved ovenstående tabel (og vi skal i den forbindelse påpege at eventuelle efterfølgende henvis-

ninger til survey-materialet også skal referere til Analyse Danmark). Vi har medtaget spørgeskema-

et og svarenes randfordeling som appendiks til rapporten. 

Kvalitative interviews. Udover telefoninterviewene i survey’en har forskningsgruppen selv udført 

en række individuelle samt gruppeinterviews med repræsentanter på virksomheder, arbejdsmiljø-

rådgivere, tilsynsførende og repræsentanter for Arbejdstilsynet. Følgende oversigt giver et overblik 

over de udførte interviews: 
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Type Antal Specificeret 

Individuelle 
interviews 

16 3 på case-virksomheder 
5 forberedende telefoninterviews med case-virksomheder 
7 tilsynsførende 
1 arbejdsmiljørådgiver 

Gruppeinterviews 5 3 på case-virksomheder 
1 med en gruppe arbejdsmiljørådgivere 
1 med repræsentanter for Arbejdstilsynet 

Tabel 3: Oversigt over kvalitative interviews. 

Alle interviews er blevet udført ud fra en semistruktureret interviewguide, der dækkede projektets 

centrale forskningsspørgsmål, men blev tilpasset de forskellige informanter. Interviewene med re-

præsentanter for case-virksomhederne koncentrerede sig således hovedsageligt om virksomhedens 

oplevelser med Arbejdstilsynets besøg og eventuelt en videre proces samt de oplevede effekter af 

disse. Interviewene med arbejdsmiljørådgivere fokuserede i højere grad på arbejdsmiljørådgivnin-

gens rolle efter arbejdsmiljøreformen, og rådgivernes oplevelser med konkrete rådgivningsforløb 

med tilknytning til Arbejdstilsynets indgriben på nogle af deres kundevirksomheder. Interviewene 

med de syv tilsynsførende blev udført i umiddelbar forlængelse af observationerne (se nedenfor) af 

deres tilsynsbesøg og handlede således både om det konkrete besøg og mere generelt om deres til-

synspraksis samt tilknyttede overvejelser. Interviewet med repræsentanter for Arbejdstilsynet foku-

serede på Arbejdstilsynets retningslinjer, procedurer og værktøjer med henblik på tilsyn med særligt 

det psykiske arbejdsmiljø. 

Historieværksteder. Vi har endvidere gennemført historieværksteder på tre af vores case-

virksomheder. Historieværkstederne var planlagt, så de inden for en 3-5-årig periode afdækkede, 

hvilke betydningsfulde begivenheder, der var sket i virksomheden generelt, betydningsfulde begi-

venheder i arbejdsmiljøet, samt diskussioner og aktiviteter, der havde præget sikkerhedsudvalgets 

arbejde. 

Historieværkstedsmetoden beder deltagerne om at indplacere kort med udvalgte begivenhe-

der/personer/diskussioner på en fælles tidslinje, således at der skabes et fælles billede af komplekse 

og tidsindplacerede begivenheder i virksomheden. I forhold til dette projekt gav historieværksteder-

ne os et billede af virksomhedens arbejde med arbejdsmiljøet før og efter et eller flere besøg 

og/eller reaktioner fra Arbejdstilsynet. Således fik vi et indblik i reguleringens eventuelle effekt på 

virksomheden og effektens karakter. 

Samtlige værksteder og interviews, bortset fra dem med de tilsynsførende, er blevet optaget på 

bånd, og der er udarbejdet et sammenskrevet referat til hver. 

Observationer af tilsynsbesøg. Som en del af undersøgelsen har vi endvidere udført observationer af 

7 tilsynsbesøg.. Observationerne er blevet dokumenteret gennem løbende notater under besøget og 

derefter i et fyldigt skriftligt referat efter afslutningen af besøget. De tilsynsførende vi fulgte, var 
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udvalgt fra Arbejdstilsynets side. Vi har således ikke selv haft indflydelse på udvælgelsen og kan 

derfor ikke afgøre, om det udvalg af tilsynsførende vi har fulgt samt deres ageren på tilsynsbesøg, 

kan siges at være repræsentative for tilsynsførende som sådan. Observationerne har dog givet et 

meget fyldigt indblik i, hvordan tilsynsbesøg kan forløbe samt, hvordan værktøjer og retningslinjer 

vedrørende undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø anvendes i praksis. 

Efterfølgende er der foretaget et interview med tilsynsførende om det konkrete tilsynsbesøg. Inter-

viewet har fokuseret på antagelser, som den tilsynsførende har gjort sig om virksomheden, virk-

somhedens arbejdsmiljø og dens involverede aktører. 
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Afsnit 4: Arbejdsmiljøreformen – en mere kontroller ende stra-
tegi 
Med Arbejdsmiljøreformen i 2004 og Velfærdsforliget og Serviceeftersynet i 2006 gennemførtes 

den største reform af arbejdsmiljølovgivningen og -reguleringssystemet, vi har set i Danmark siden 

Arbejdsmiljøloven i 1975. Også i internationalt perspektiv er der tale om væsentlige nyskabelser, 

som nok kan påkalde sig opmærksomhed. 

Dette hovedafsnit har primært til formål at give et overblik over reformen og spørgsmålene vi vil 

besvare, er: 

• Hvad er de væsentligste fornyelser i den samlede reform? 

• Hvordan kan man fortolke de gennemførte forandringer i forhold til den i forskningslitteraturen 

grundlæggende analytiske distinktion mellem kontrollerende og understøttende regulering? og 

• Hvilke betingelser har der i øvrigt været for reformens implementering siden dens vedtagelse? 

 

Dette afsnit har fokus på arbejdsmiljø-systemet som system betragtet og på Arbejdstilsynets rolle i 

systemet – man kunne også kalde det Arbejdstilsynets strategi. Det er først i næste hovedafsnit, at vi 

ser på Arbejdstilsynets praksis ved selve tilsynet. I dette hovedafsnit er vores kilder udelukkende of-

fentligt tilgængelige tekster og data, og vi forholder os både til reformens diskursive fremtræden og 

til de mere konkrete forandringer den har medført, samt til de ressourcemæssige og politiske betin-

gelser Arbejdstilsynet er underlagt. 

Udgangspunktet: Arbejdsmiljøloven af 1975 
Hvis vi skal sammenfatte Arbejdsmiljøloven af 1975 og det arbejdsmiljøreguleringssystem loven 

etablerede, før vi ser på Arbejdsmiljøreformen, kan man gøre det med udgangspunkt i lovens for-

målsformulering, der stadig er gældende lov: 

”§ 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 vej-

ledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.” 

Arbejdsmiljøloven udvidede det felt, der reguleres fra sikkerhed og arbejderbeskyttelse til også at 

inkludere sundhed og arbejdsmiljø i en bredere forstand. Og virksomhederne selv udpeges som de 

primære aktører i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet. Parterne skal vejlede og Arbejdstilsynet 

vejlede og kontrollere og alt i alt får vi et arbejdsmiljøreguleringssystem, som både indbefatter 

myndigheden, noget midt i mellem – BST, Branchearbejdsmiljøråd og lignende – og aktører og ak-

tiviteter på den enkelte virksomhed. Eller med et ordvalg fra Lord Robens-rapporten, den britiske 
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kommissionsrapport som vi omtalte i forrige hovedafsnit (Robens 1972, uddrag af paragraph 15, 

egen oversættelse): 

”Med ’system’ mener vi her hele det kompleks af arrangementer og aktiviteter, både de lovpligtige 

og de frivillige, som søger at beskytte og fremme sikkerhed og sundhed af mennesker, der arbejder, 

…” 

I Danmark fik vi den lovpligtige sikkerhedsorganisation med både repræsentanter fra ledelsen og 

valgte medarbejderrepræsentanter. I 1990’erne blev denne beriget med opgaven regelmæssigt at 

gennemføre en APV. Og vi fik en BST-ordning, der udviklede sig over hele perioden frem til 2004. 

På sit højeste omfattede ordningen 33 % af arbejdsmarkedet og havde flere arbejdsmiljøprofessio-

nelle ansat end Arbejdstilsynet (Arbejdstilsynet 2003). 

Arbejdstilsynets strategi er ikke udelukkende kontrollerende; tilsynets strategi bør have og har også 

i praksis altid understøttende aspekter. Men som system betragtet er det alligevel sådan, at sikker-

hedsorganisationen trækker, og BST trak, i den understøttende retning; mens Arbejdstilsynet har en 

mere kontrollerende rolle. Det er i det lys, at man skal forstå og vurdere Arbejdsmiljøreformen. 

Arbejdsmiljøreformen i 2004 
Vi vil begynde med indholdet og formuleringerne i den politiske aftale om Arbejdsmiljøreformen 

(Beskæftigelsesministeriet 2004). Den etablerer en ’brændende platform’, altså en situationsbeskri-

velse, der tvinger til drastiske forholdsregler (s. 2): 

”Arbejdsmiljøindsatsen skal nytænkes. Det er der behov for. Det hidtidige arbejdsmiljøsystem er 

ikke gearet til at sikre et godt arbejdsmiljø. Selv om der igennem mere end 20 år har været fokus på 

at vende skades- og ulykkesstatistikkerne, er der alligevel ikke sket tilfredsstillende forbedringer.” 

Udgangspunktet for arbejdsmiljøindsatsen er stadig ledere og medarbejdere og deres indsats på den 

enkelte virksomhed. Arbejdstilsynet skal ”… påse, at virksomhederne løfter deres [forebyggende] 

ansvar for arbejdsmiljøet” (denne og de følgende formuleringer med citationstegn stammer alle fra 

aftaleteksten). Arbejdstilsynet skal prioritere de ”virksomheder, der sløser med arbejdsmiljøet”. 

Screeningen, som indebærer, at alle virksomheder skal have deres arbejdsmiljø gennemgået, er for 

så vidt bare et prioriteringsværktøj til at udpege ”arbejdsmiljøsyndere”; og en måde til at ”skille få-

rene fra bukkene”. En klassisk måde at prioritere på er at udpege de brancher, som erfaringsmæssigt 

har de største problemer – en fremgangsmåde som også er blevet forfinet over en årrække i det dan-

ske Arbejdstilsyn. Men her peger intentionerne og formuleringerne i aftalen tydeligt i en anden ret-

ning: ”Med screeningen tages der udgangspunkt i den enkelte virksomheds arbejdsmiljø”; ikke no-

get med branchens arbejdsmiljø. Alle virksomheder skal behandles ens. Ønsket om en formel lige-

behandling af alle virksomheder går også igen i en detalje sidst i aftalen, hvor arbejdsgivere i en-

keltmandsejede virksomheder ligestilles med arbejdsgivere i virksomheder med andre selskabsfor-

mer i forhold til objektivt ansvar. 
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Når ”arbejdsmiljøsynderne” er fundet, skal deres arbejdsmiljø ”endevendes”. Aftaleteksten følger 

ikke helt den bibelske retorik til dørs; aftaleteksten nøjes med at kræve ”intensiv rådgivning” til de 

virksomheder ”,der hverken kan eller vil”. 

Reformens elementer på systemniveau 

Den væsentligste ændring på systemniveau var udfasningen af BST-ordningen. Efterhånden som de 

forskellige virksomheder, som havde BST-pligt, kom igennem Arbejdstilsynets screening ophørte 

pligten og det tvungne BST-medlemskab blev endeligt udfaset i 2008. BST-ordningen dækkede 

som angivet ca. 1/3-del af de ansatte i danske virksomheder med rådgivning om arbejdsmiljø; en 

rådgivning som på grund af ordningens institutionelle historie havde et mere teknisk end sundheds-

fagligt præg, hvis man sammenligner med tilsvarende ordninger i andre lande. Den sidste større 

evaluering af BST-ordningen (Teknologisk Institut 1999) var ganske positiv, også i forhold til de 

små virksomheders brug af BST som ellers har været anset for et af BST-ordningens svage punkter. 

Hvor omfattende betydning udfasningen af den tvungne BST-ordning kom til at få, blev ikke afgjort 

af aftaleteksten og lovændringerne alene. De lagde ganske vist op til en kraftig ændring; men en 

ændring, hvor virksomhederne stadig brugte arbejdsmiljørådgivning – frivilligt og efterspørgsels-

styret – og hvor der også stadig var tvungen rådgivning – nu baseret på konstaterede problemer og 

dermed med et straf-element indbygget. 

Reformen åbnede også op for partsaftaler og fagretlig opfølgning som erstatning for myndighedsre-

gulering på visse områder, og her er det eksplicit det psykiske arbejdsmiljø, der bliver nævnt som et 

oplagt område. Der er da også siden indgået en aftale på området mellem CO-industri og Dansk In-

dustri i 2008, men antallet af aftaler, der gør parterne til de regulerende aktører og sætter Arbejdstil-

synet uden for døren, når det gælder mobning og det psykiske arbejdsmiljø, er begrænset. 

Reformens elementer på strateginiveau 

Det er screeningen, der er den helt store nyskabelse. De virksomheder, der har et arbejdsmiljøcerti-

fikat, er undtaget for screeningen. Arbejdstilsynet har registreret under 2.500 virksomheder (decem-

ber 2009), der har et certifikat; og det tal er steget i perioden siden reformen trådte i kraft, men det 

er stadig et begrænset antal virksomheder, der har et certifikat. Herudover skal alle virksomheder 

screenes. I første omgang inden for en periode på 7 år; og når denne første screeningsrunde er over-

stået hvert 3. år. I første screeningsrunde begyndte man med de BST-pligtige brancher med henblik 

på at få dem udfaset af BST-pligten. Det betød, at virksomhederne i disse brancher havde mulighed 

for at vide, at de ville blive screenet i en given periode og var derfor mere motiverede til at forbere-

de sig på screeningen, oftest ved at få gennemført deres APV (Arbejdstilsynet 2008a, 55; 2009a, 5-

6). 

Som vi kommer tilbage til i næste hovedafsnit er screeningen et kortvarigt besøg, som afgør om det 

er nødvendigt at kigge nærmere på forholdene på virksomheden ved et senere tilsyn; det såkaldte 
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tilpassede tilsyn. Screeningen er uanmeldt, hvilket i sig selv gør den mere kontrollerende end un-

derstøttende. 

Screeningen er samlet set en meget stor opgave for tilsynet. Tilsynets seneste tal (Arbejdstilsynet 

2010) angiver, at i alt godt 160.000 virksomheder skal screenes, hvilket svarer til 25.000 virksom-

heder om året i den første screeningsrunde og det dobbelte i de efterfølgende. 

Herudover er smiley’en en anden vigtig nyskabelse. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man se 

om en given virksomhed har en grøn, en gul eller en rød smiley, hvor de gule og røde smiley’er er 

udtryk for, at tilsynet har konstateret, at Arbejdsmiljøloven ikke er overholdt på den givne arbejds-

plads. Sådan en metode bliver ofte benævnt naming-and-shaming. Rationalet er, at den offentlige 

udpegning af en virksomhed, der ikke har orden i sagerne, vil påvirke den til at sørge for at få orden 

i dem. Smiley’en fungerer altså som et afskrækkende virkemiddel. 

Reformen havde andre elementer end de her gennemgåede; men de nævnte er de vigtigste. 

Serviceeftersynet 2006 
Aftalen af 4. oktober 2006 er både en udmøntning af velfærdsreformens 70 mio. kr. til arbejdsmil-

jøet og en justering af Arbejdsmiljøreformen. 

I forhold til smiley-ordningen og procedurerne omkring screeningen er der primært tale om mindre 

justeringer. Smiley-ordningen blev omlagt, så virksomheder, der ikke får et påbud, får retten til en 

grøn smiley – noget der før var forbeholdt de arbejdsmiljøcertificerede virksomheder, som nu til 

gengæld får en krone-smiley. Og screeningen blev omlagt, så man færdiggjorde screeningen i en 

række af de situationer, hvor man tidligere bare havde udtaget virksomheden til tilpasset tilsyn og 

havde forladt arbejdspladsen. Det betyder, at tilsynet kan give formelle påbud – påbud om APV og 

sikkerhedsorganisation – alene på grundlag af screenings-besøget; og hvis de i øvrigt ikke finder det 

nødvendigt kan undlade at gennemføre et tilpasset tilsyn. Kravet om uanmeldt screening blev i øv-

rigt også blødt lidt op for de små virksomheder med mindre end 10 ansatte, idet tilsynet nu gerne i 

nogle brancher må kontakte virksomheden telefonisk på forhånd for at sikre, at man kan finde ar-

bejdsstedet; noget der godt kan volde vanskeligheder, hvis der ikke er tale om et fast arbejdssted. 

En række små justeringer som alle kan siges at smidiggøre tilsynets praksis. 

Af lidt større ændringer indebar forliget et forøget fokus på nedslidningstruende brancher; altså 

brancher ”… hvor der på baggrund af fysiske eller psykiske nedslidningsproblemer er behov for en 

yderligere målrettet arbejdsmiljøindsats” som det hedder i aftalen. Der sker her en nedtoning af, at 

alle virksomheder skal behandles ens; der er nogle virksomheder, som kommer i særligt fokus, fordi 

de tilhører givne brancher. I forhold til de nedslidningstruende brancher bliver der indført en ny ty-

pe tilsyn: Særligt tilsyn, hvortil aftalen afsætter en del midler. 

I forhold til konstaterede ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer skal tilsynet også nu give 

”udvidet, forebyggende vejledning”. Det gælder kun, hvis der ikke gives et rådgivningspåbud. For-

muleringen i aftalen er, at virksomheden ”… får udvidet vejledning – fx om forskellige typer af 
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løsningsmuligheder.” (fremhævningen som i aftalen). Og videre: ”Hermed suppleres Arbejdstilsy-

nets nuværende generelle vejledning med en mere omfattende vejledning, som er målrettet den 

konkrete virksomhed.” Vejledningen har dog et begrænset omfang, ca. en time i gennemsnit ifølge 

aftalen. 

Arbejdstilsynet får også mulighed for at vejlede virksomhederne, hvis de på baggrund af en ”rap-

port” (senere bliver det til en ”afgørelse”) om psykisk arbejdsmiljø skal komme med en tids- og 

handlingsplan i forhold til problemet – den såkaldte procesvejledning. Tilsynet skal vejlede virk-

somheden om, hvilke metoder der kan anvendes i den proces, der fører frem mod handlingsplanen; 

procesvejledningen vedrører således ikke selve løsningen af arbejdspladsens problem(er). 

Arbejdstilsynet bliver på disse punkter således pålagt at påtage sig en vejledende rolle. 

Rådgivningen af virksomhederne ligger dog stadig hos arbejdsmiljørådgiverne. 

Rådgivningspåbuddene blev også omlagt, formodentligt bl.a. på grund af den kritik, der havde væ-

ret rejst af, at den tvungne rådgivning ikke havde fået et omfang, der tilnærmelsesvis lignede det 

omfang BST-rådgivningen havde tidligere. Nu er der tre typer af rådgivningspåbud: Komplekse og 

alvorlige arbejdsmiljøproblemer, mange arbejdsmiljøproblemer og gentagne arbejdsmiljøproble-

mer. I øvrigt lægger aftalen også op til, at den tvungne rådgivning skal sikre, at virksomhederne ar-

bejder forebyggende og fremadrettet med deres problemer. 

Herudover er det forhold, at psykisk arbejdsmiljø medtages ved samtlige screeninger og således gø-

res til et integreret element af Arbejdstilsynets reguleringsfelt, en afgørende nyskabelse. Måske Ser-

viceeftersynets væsentligste forandring. 

Afslutningsvis skal en særlig detalje sidst i aftalen bemærkes: Folketingspartierne bag aftalen afta-

ler at holde jævnlige møder, hvor bl.a. evalueringen af reformen skal diskuteres. Fra at arbejdsmil-

jøområdet langt hen ad vejen har haft status af at være arbejdsmarkedets parters ”politiske domæ-

ne”, bliver det nu knæsat, at partierne har en direkte rolle at spille, når det gælder implementeringen 

af den aktuelle arbejdsmiljølovgivning. 

Vurderingen af reformen 
Den samlede vurdering af reformen og Serviceeftersynet er, at det samlede arbejdsmiljøsystem er 

blevet bevæget tydeligt i den kontrollerende retning. Det er både udfasningen af BST-pligten og 

indførslen af screeningen, der understøtter den vurdering; men også andre elementer peger i samme 

retning. Dels er retorikken i den politiske aftale meget markant og dels kan smiley-ordningen be-

skrives som en form for moderne gabestok. Men det er også værd at holde fast i, at den grundlæg-

gende refleksive orientering af reguleringssystemet, som ligger i virksomhedernes forpligtigelse til 

selv at tage vare om arbejdsmiljøet og vedligeholde en sikkerhedsorganisation og gennemføre en 

regelmæssig APV, ikke er forandret med reformen. Og aftalen i 2004 lægger da også retorisk en del 

vægt på denne side. 
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Serviceeftersynet indeholder en række elementer, der trækker reformen i den understøttende ret-

ning; men de er alle af så beskeden betydning, at det ikke ændrer ved den samlede vurdering. Med 

Arbejdsmiljøreformen og Serviceeftersynet har vi fået en arbejdsmiljøregulering, som lægger mere 

vægt på kontrol og mindre på understøttelse i forhold til, hvad vi havde før. 

Det er på mange måder en overraskende udvikling, for så vidt som presset i retning af en mere un-

derstøttende regulering virker dominerende i såvel den internationale forskningslitteratur som i den 

politiske sfære, hvor begreber som better regulation og soft regulation svirrer. 

Der er stor enighed i forskningslitteraturen om, at en effektiv regulering ikke opnås ved et valg af 

enten understøttelse eller kontrol; effektiv regulering handler om at skabe så gode kombinationer af 

understøttende og kontrollerende elementer som muligt under de givne forhold. 

Under alle omstændigheder har vi med Arbejdsmiljøreformen og Serviceeftersynet fået en foran-

dring af et omfang, der giver anledning til, at betydningen af reformen diskuteres. Derfor denne 

rapport. 

Arbejdsmiljøreformens betingelser 
En reform så omfattende som Arbejdsmiljøreformen er selvfølgelig afhængig af de betingelser den 

implementeres under. Det drejer sig om, hvor mange ressourcer Arbejdstilsynet har til at gennemfø-

re deres opgaver; men det drejer sig også om, hvordan arbejdsmiljøsystemet i øvrigt er sammensat. 

I den periode vi taler om her (fra 2004 og frem) har tilsynet fået tilført en del flere ressourcer, som 

det fremgår af følgende figur: 



  side 30 

 
Figur 2: Årsværk i Arbejdstilsynet 1999-2008, baseret på AT’s årsrapporter frem til og med 2008. 

Arbejdstilsynet har altså fået tilført over 200 årsværk i perioden fra 2003 til 2008. I skrivende stund 

kender vi ikke tallene for 2009, men forventningerne er at stigningen er vendt til et fald, som også 

vil fortsætte ind i 2010. 

Men der har også været en høj medarbejderafgang fra tilsynet i perioden: 

2005 2006 2007 2008 
antal årsværk 709 686 762 830 
tilgang af medarbejdere 87 74 273 46 
afgang af medarbejdere 65 100 87 111 
afgang af medarbejdere ifht. årsværk* 9 % 15 % 11 % 13 % 

Tabel 4: Årlig personaleafgang fra Arbejdstilsynet. *Vi kender ikke antallet af medarbejdere som 
medarbejderafgangen rettelig burde være målt i forhold til. (Baseret på Arbejdstilsynet 2008b, 29)  

På et område, der kræver så særlige kompetencer og tilhørende omfattende kompetenceopbygning, 

virker en så høj medarbejderafgang foruroligende. 

 

Omfanget af arbejdsmiljørådgivning er det svært at skønne over i dag. I forbindelse med reformen 

vurderede Arbejdstilsynet, som tidligere angivet, at 33 % af de beskæftigede var omfattet af BST-

ordningen, og at 6-700 personer fungerede som arbejdsmiljøprofessionelle i systemet. Med den li-

beralisering, der er sket sidenhen, er det svært præcist at vurdere, hvilket omfang den autoriserede 

rådgivning har i dag. I Arbejdsmiljørådgivernes egen beretning for 2007 (Arbejdsmiljørådgiverne 

2008) lyder vurderingerne, at branchen har ca. 600 ansatte og en omsætning i størrelsesordenen 400 
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mio. kr., hvoraf 30 % skulle hidrøre fra den endnu ikke udfasede BST-pligtige del af arbejdsmarke-

det; mens den del, der hidrørte påbudt rådgivning ikke opgøres i omsætning. I Arbejdsmiljørådgi-

vernes beretning for 2008 (Arbejdsmiljørådgiverne 2009) peges der på den generelle økonomiske 

krise og den endelige udfasning af BST-ordningen, og der angives et fald i beskæftigelsen i bran-

chen på 10-20 % samtidigt med, at det vurderes, at faldet i beskæftigelse er sket meget ujævnt hen-

over branchen, hvor de BST’er, der mest fungerer som de gamle BST-centre, er hårdest ramt med et 

fald på 35 %. 

Antallet af rådgivningspåbud har svinget en del i den periode Arbejdsmiljøreformen har været i 

kraft. I 2007 blev der afgivet 1.749 rådgivningspåbud (i en 9-månedsperiode fra 1. april), mens der i 

hele 2008 blev afgivet 5.172 rådgivningspåbud og i de første 8 måneder af 2009 blev afgivet 2.589. 

(Arbejdstilsynet 2009d). 

 Man kan sammenligne med de tal Arbejdstilsynet skønnede i forbindelse med reformen (jf. be-

mærkningerne til lovforslaget ved fremsættelsen 31. marts 2004): 

”Arbejdstilsynet skønner, at der årligt vil blive givet op til 2500 periodepåbud og op til 3000 påbud 

med udgangspunkt i konkrete arbejdsmiljøproblemer, begge tal for hele arbejdsmarkedet.” 

I 2008 har man været oppe på et tal der svarer til Arbejdstilsynets skøn i forbindelse med vedtagel-

sen af reformen; men både før og tilsyneladende også igen i 2009 har brugen af rådgivningspåbud 

ligget lavere. 

 

I den samlede vurdering af betingelserne for at få Arbejdsmiljøreformen til at virke, skal det også 

tages i betragtning, at Branchearbejdsmiljørådene og de arbejdsmedicinske klinikker ikke blev di-

rekte berørt af hverken selve reformen eller Serviceeftersynet. 

Endeligt og måske nok så vigtigt, må man konstatere, at arbejdsmiljøet i almindelighed, det psyki-

ske arbejdsmiljø i særdeleshed og Arbejdstilsynet i forhold hertil ikke har mistet pressens og politi-

kernes opmærksomhed. Det, at Arbejdstilsynet er en naturlig reguleringsinstans på et arbejdsmar-

ked som det danske, er ikke blevet udfordret nævneværdigt i den offentlige sfære, og det er en vig-

tig forudsætning for, at Arbejdstilsynet som myndighed og den enkelte tilsynsførende bliver godt 

modtaget, når de kommer på tilsynsbesøg. 

 

Samlet set er betingelserne altså ændret væsentligt i og med, at den autoriserede arbejdsmiljøråd-

givning i dag fungerer på helt andre vilkår end tidligere. Til gengæld har Arbejdstilsynet fået en me-

re fremtrædende og en mere kontrollerende rolle, som de samtidigt også har fået flere ressourcer til 

at varetage.
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Afsnit 5: Tilsynets forløb 
For Arbejdstilsynets tilsynspraksis var Arbejdsmiljøreformen et skub i retning af en mere kontrolle-

rende tilsynsstil med uanmeldte screeningsbesøg af samtlige virksomheder, tildeling af smileys og 

udfasning af BST-pligten. Serviceeftersynet igangsatte særlige tilsynsindsatser overfor nedslid-

ningstruende brancher og understregede, at psykisk arbejdsmiljø skulle indgå på lige fod med det 

fysiske arbejdsmiljø i samtlige screeninger. I dette afsnit er det først og fremmest skridtet mod en 

mere kontrollerende regulering, som vi følger i gennemgangen af, hvordan tilsynsforløbene prakti-

seres. I rapportens sidste hovedafsnit har vi rettet fokus mod det psykiske arbejdsmiljø og de speci-

elle forhold, der gælder for reguleringen af dette. Spørgsmålet i dette hovedafsnit er fokuseret på: 

Hvordan praktiserer Arbejdstilsynet deres tilsyn med virksomhederne efter Arbejdsmiljøreformen?  

Afsnittet beskriver de forskellige typer af tilsynsbesøg og fordelingen af tildelte reaktioner på typer 

af afgørelser og arbejdsmiljøområder. Tilsynsforløbene er desuden betinget af, hvor detaljeret og 

konkret de tilsynsførende håndhæver Arbejdstilsynets mange procedurer og retningslinjer i mødet 

med virksomheden – og kapitlet tilstræber derfor at give indblik i, hvordan de tilsynsførende ser på 

deres opgave – på kort og på lang sigt.  

I kapitlet forfølger vi, hvordan den overordnede drejning mod den kontrollerende myndighedsud-

øvelse afspejler sig i tilsynets praksis via to tilgange: De statistiske informationer som Arbejdstilsy-

net selv frembringer om deres tilsynspraksis; holdt op mod de observationer af tilsynsførende på til-

synsbesøg og de opfølgende interviews med de tilsynsførende, som vi foretog i eftersommeren 

2009.  

Typer af tilsynsbesøg 
Arbejdstilsynet udfører tilsynsbesøg ud fra forskellige begrundelser, hvoraf kravet om screening af 

samtlige virksomheder kun er én blandt flere. Arbejdstilsynet anvender og skelner mellem følgende 

typer af tilsynsbesøg 

1. Screening 

2. Tilpasset tilsyn 

3. Opfølgningstilsyn 

4. Detailtilsyn 

5. Særlige tilsyn. 

Screening og tilpasset tilsyn 

Screening er et uanmeldt besøg på ca. 2 timer, hvor formålet er at frasortere virksomheder, hvor der 

er orden i arbejdsmiljøet. Det vurderes først om virksomheden har en opdateret APV og en synlig 

og velfungerende arbejdsmiljøorganisation – eller i de små virksomheder, et umiddelbart fokus på 

arbejdsmiljøet hos både medarbejdere og ledere, et fokus som den tilsynsførende kan registrere. 

Screening indebærer dernæst, at den tilsynsførende ”går en runde” og taler uformelt med nogle 
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medarbejdere om det psykiske arbejdsmiljø og konstaterer ved selvsyn, om der er problemer med 

det fysiske arbejdsmiljø. De fleste screeninger (se nedenfor) ender med, at virksomheden bliver 

godkendt og får en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

Arbejdstilsynets hjemmeside oplyser desuden for virksomheder, der har fået tildelt en gul eller en 

rød smiley, hvilken type reaktion virksomheden har modtaget og inden for hvilket arbejdsmiljøom-

råde. Kronesmiley’en tildeles virksomheder, der har en gyldig certificering af deres arbejdsmiljø. 

    2005 2006 2007 2008 
Screeninger           
 Antal (inkl. besøg der blev opgivet) 28.600 29.000 24.400 28.500 
 gennemførte screeninger* 21.908 23.658 19.107 22.527 
 virksomhedstimer brugt   48.900 58.400 
 virksomhedstimer pr. tilsynscenterårsværk  92 101 
 screeninger pr. tilsynscenterårsværk   46 49 
 virksomhedstimer pr. screening   1,8 1,9 
Virksomhedsbesøg eksklusiv screeninger     
 Antal   35.662 28.165 
 virksomhedstimer brugt   126.502 101.188 
 virksomhedstimer pr. tilsynscenterårsværk 238 175 
 besøg pr. tilsynscenterårsværk   67 49 
 virksomhedstimer pr. virksomhedsbesøg   3,5 3,6 
Virksomhedsbesøg i alt         
 Antal   60.062 56.665 
 virksomhedstimer brugt   175.402 159.588 
 besøg pr. tilsynscenterårsværk   113 98 
 virksomhedstimer pr. tilsynscenterårsværk  330 276 
 virksomhedstimer pr. virksomhedsbesøg   2,9 2,8 
antal tilsynscenterårsværk (en mellemregning)     532 578 
Med fed markerede tal er tilsynets egne tal; øvrige tal er egen beregning;  
man kan ikke direkte sammenligne 2005-6 med 2007-8 
Tabel 5: Arbejdstilsynets besøg og timeforbrug til screeninger og øvrige besøg (baseret på Arbejds-
tilsynet 2008b, 17-18). * Tallene for gennemførte screeninger er oplyst direkte af Arbejdstilsynet. 

Som det fremgår af tabellen er mellem 24.000 og 29.000 virksomheder blevet udtaget til screening 

hvert år i perioden 2005-2008, og tilsynet har i gennemsnit i 2007 anvendt 1,8 timer og i 2008 1,9 

Figur 3: Fordelingen af smileys på screenede virksomheder pr. 1. de-
cember 2009 (Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside) 
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time pr. planlagt screening; det reelle tidsforbrug pr. gennemført screening må forventes at ligge 

måske ½ time højere. I alt er der anvendt knapt 60.000 virksomhedstimer i 2008 på screeningsbe-

søg, og dette svarer til 1/3 af det samlede antal timer til Arbejdstilsynets tilsynsindsats. 1/3 af til-

synstiden bruges altså på disse hurtige besøg, beregnet på at kunne vurdere og sortere virksomheder 

ud fra deres håndtering af deres arbejdsmiljøproblemer. Men besøgstiden for de øvrige besøg er hel-

ler ikke lang.  

At screeningen er uanmeldt er et kontrollerende element ved tilsynet. Det anmeldte besøg giver 

virksomheden mulighed for at forberede sig og få ”ryddet op i eget hus”; det er mere understøtten-

de. Det er de tilsynsførendes opfattelse, at når det gælder tilsyn med det fysiske arbejdsmiljø, kan 

det give god mening at se ”det virkelige” arbejdsmiljø, uden at virksomheden har fået mulighed for 

at dække/skjule/gemme risikomomenter eller problematiske arbejdsprocesser. Men inden for det 

psykiske arbejdsmiljø giver det sjældent meget mening, da der ikke er meget synligt, der kan op-

fanges på et uanmeldt besøg. Her giver det bedre og mere brugbar information, at virksomheden 

forbereder sig og får overblik over deres arbejdsmiljøudfordringer, prioriteringer og løsninger. I 

praksis bestræber de tilsynsførende sig på at være høflige og respektfulde i deres tilgang, når de 

kommer uanmeldt:  

”Vi ved jo godt, at vi kommer og afbryder jer i jeres arbejde – og jeg vil først lige høre, om det pas-

ser jer nu?” (Tilsynsførende, privat kontor). 

I praksis så vi på den anden side ingen virksomheder, der afviste at ”have tid til” at tale med Ar-

bejdstilsynet – men det gav dem mulighed for at flytte eller aflyse aftaler og skabte en tidsramme 

om tilsynsbesøget. 

Den tilsynsførende vælger at udtage en virksomhed til en nærmere undersøgelse, det tilpassede til-

syn, når der er mistanke om eller er konstateret problemer, eller hvis der mangler grundlag for at 

kunne afgøre, om der er problemer i arbejdsmiljøet. Screening og tilpasset tilsyn skal ses som et 

samlet forløb, hvor det tilpassede tilsyn tager udgangspunkt i de problemområder, som den tilsyns-

førende påpegede ved screeningen. Tidspunktet for det tilpassede tilsyn aftales med virksomheden, 

og virksomheden kan fx blive bedt om at opsætte termometre for, at varmebelastningen bedre kan 

vurderes, finde deres APV frem eller at samle en lille gruppe medarbejdere til et gruppeinterview 

om det psykiske arbejdsmiljø. 

 2007 (april-dec.) 2008 2009 
Screeningsbesøg (gennem-
førte) 

14.910 
 

22.527 25.619 

Udtaget til tilpasset tilsyn 6.065  11.426 10.917 
Andel udtaget 40,7 %  50,7 % 42,6 % 

Tabel 6: Udtaget til tilpasset tilsyn. (Kilde: 2007: internt notat; 2008-9: Arbejdstilsynet 2010) 

Efter det tilpassede tilsyn afgør den tilsynsførende, om virksomheden ”klarer frisag”, eller om den 

får en reaktion, som typisk er et påbud, evt. et straks- eller et rådgivningspåbud, en vejledning eller 
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en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Det fremgår af tabellen at antallet af virksomheder, der udta-

ges til tilpasset tilsyn er meget stort, og den ovennævnte typiske situation at en screening afsluttes 

med en grøn smiley, er altså ikke så typisk endda. 

En eventuel afgørelse sendes til høring i virksomheden, og der starter en længere korrespondance, 

hvor tidsfrister og blanketter spiller en væsentlig rolle. Nogle gange foretager den tilsynsførende et 

opfølgningsbesøg, andre gange dokumenterer virksomheden skriftligt, at de har opfyldt påbuddene. 

Centrale dele af forløbet er illustreret med følgende figur. 

 

 

Figur 4: Tilsynsformer og sanktioner efter serviceeftersynet (inspireret af Arbejdstilsynet 2008, 
12). 

Opfølgningstilsynet 

Opfølgningsbesøget foretages enten som opfølgning på et allerede afsluttet tilsynsforløb eller som 

reaktion på en klage, en indberetning af en ulykke eller arbejdsbetinget lidelse, eller fordi Arbejds-

tilsynet via dagspressen eller af andre kanaler såsom fagforbund eller brugergrupper bliver gjort 

opmærksom på konkrete problemer. Opfølgningsbesøget er den eneste reaktive besøgsform, som 

tilsynet benytter. Selvom der er direkte adgang via Arbejdstilsynets call centre til også anonymt at 

klage eller gøre opmærksom på, at der er problemer i en konkret virksomhed, så er det vores ind-

tryk, at det ikke er en dominerende del af de tilsynsførendes tid, som anvendes på at reagere på dis-

se henvendelser.  
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Detailtilsyn 

Detailtilsynet fokuserer på et enkelt område i arbejdsmiljøet. Der medvirker kun én af Arbejdstilsy-

nets faggrupper på tilsynsbesøgene og besøgene tilrettes efter forskellige typer af problemer. De-

tailbesøgene var i 2007 målrettet ulykkesområdet, hvor tilsynet på baggrund af ulykkesanmeldel-

serne udtrak 2000 virksomheder til detailtilsyn. I 2009 igangsatte tilsynet en ”mini”-indsats i for-

hold til det psykiske arbejdsmiljø på det sociale område. To tilsynsførende med ekspertise inden for 

det psykiske arbejdsmiljø foretager tilsynsbesøg på et udpluk af virksomhederne inden for det so-

ciale område, som de via forskellige kanaler har fået kendskab til, at der er problemer i.  

Som afslutning på besøgene udfylder den tilsynsførende en besøgsrapport om, hvilken type tilsyns-

besøg der er gennemført, hvem der har været til stede, hvilke arbejdsmiljøproblemer der er konsta-

teret og tilsynets videre forløb. I denne forbindelse kan der foretages en mundtlig høring af, om 

virksomheden er enig eller har bemærkninger, alternativt ved mere komplekse arbejdsmiljøproble-

mer, og altid ved afgørelser om psykisk arbejdsmiljø skal høringen foregå skriftligt. 

Alt i alt er der tydelige instrukser om, hvordan tilsynet skal forløbe, og hvordan den tilsynsførende 

skal agere i forskellige situationer. Men kompleksiteten i arbejdsmiljøtilsynet bliver tydelig, når der 

fx i besøgsrapporten ikke er den afkrydsningsmulighed, som den tilsynsførende har brug for efter 

det første detailbesøg i en socialforvaltning. Den nytiltrådte leder har beskrevet, hvordan hun på 

meget kort tid har fået styr på mange af de centrale områder i det psykiske arbejdsmiljø; hvilke til-

tag hun har iværksat, og hvilke resultater hun har opnået. Som afslutning på besøget diskuterer de to 

tilsynsførende først i enerum, hvad de vil gøre og fortæller derefter lederen om deres beslutning: 

”Vi synes, at det giver mest mening at kontakte jer om et par måneder og få lavet en gruppe-samtale 

med medarbejderne hen mod slutningen af året. Det er en anden type opfølgningsbesøg end almin-

deligvis, fordi vi ikke vurderer, at der er nogen arbejdsmiljøproblemer, men det er et spørgsmål om 

at få medarbejdernes opfattelse og bekræftelse på, at arbejdsmiljøet er blevet forbedret, og at den 

positive udvikling fortsætter.” (Tilsynsførende, detailtilsyn socialforvaltning). 

Særlige tilsyn 

De særlige tilsyn fokuserer på ergonomi og psykisk arbejdsmiljø, og siden 2006 har Arbejdstilsynet 

gennemført og afsluttet særlige tilsyn i branchegrupperne ”Hjemmepleje og døgninstitutioner for 

voksne”, ”Transport af passagerer”, ”Hotel og restauration”, og ”Skibsværfter og bådebyggeri”. I 

tre branchegrupper – ”Rengøring”, ”Transport af gods” og ”Bygge- og anlægsbranchen” – er ind-

satsen stadig i gang. De særlige tilsyn er et direkte resultat af Serviceeftersynet og de 70 mil. kr., 

som Arbejdstilsynet blev bevilget i Velfærdsforliget, årligt i perioden 2007-2010. (Aftale om op-

følgning på velfærdsaftalen 2006).  
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Besøgte virksomheder indenfor 
 de særlige tilsynsindsatser 

2007 2008 

Hotel og restauration 97  
Hjemmehjælp mv. 219 720 
Transport af gods og passagerer  439 
Rengøring  52 

I alt 316 1211 
Tabel 7: Antal besøgte virksomheder inden for de særlige indsatser i 2007 og 2008. (Kilde: Ar-
bejdstilsynet 2008b). 

Et særligt tilsyn betyder, at Arbejdstilsynet benytter sig af de samme værktøjer som ved screening, 

tilpasset tilsyn og detailtilsyn. Forskellen er, at der er afsat betydeligt flere ressourcer til forløbene, 

både i form af tid til besøg, og ved at der altid medvirker 2 tilsynsførende, som kan bidrage med 

forskellige specialistkompetencer. I bygge- og anlægsbranchen deltager der typisk en ”byggemand”, 

som har stor erfaring med tilsyn med byggepladser, og en tilsynsførende med enten ergonomisk el-

ler psykologisk specialistkompetence. Desuden tilstræber tilsynet, at der sker regelmæssig udskift-

ning mellem de forskellige makkerpar, så de under selve besøgsforløbene får diskuteret grænseom-

råder og sat en ensartet standard overfor virksomhederne. 

Reaktioner 
Arbejdstilsynets afgørelser tildeles inden for et specifikt arbejdsmiljøområde og med angivelse af, 

hvilke problemer der skal løses inden for en angiven tidsfrist. Fordelingen af reaktioner på 

arbejdsmiljøområder viser, at der afgives flest reaktioner inden for de konkrete og ”konstatérbare” 

arbejdsmiljøforhold, hvor ”krav til egenindsats”, som pålægger virksomheden at leve op til 

lovgivningskravet om at have en sikkerhedsorganisation og en APV, er dominerende. 

Arbejdstilsynet tildeler færrest reaktioner vedrørende de mest ”usynlige” arbejdsmiljøproblemer, 

som psykisk arbejdsmiljø, støj og hudbelastninger. 
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 2007 2009 
Antal besøgte virksomheder 38.420   
Antal reaktioner 33.893   

 heraf vedrørende ... antal  

andel af 
alle reak-

tioner  antal  

andel af 
alle reak-

tioner  
”krav til egenindsats” 12.457 37 % 13.019 39 % 
ulykkesrisici 9.534 28 % 8.016 24 % 
psyko-social risikofaktorer 1.760 5 % 1.943 6 % 
risikofaktorer for muskel-skeletsygdom  4.407 13 % 4.052 12 % 
støj 875 3 % 1.443 4 % 

kemiske og biologiske belastninger, ca.  3.200 9 % 3.669 11% 

indeklima, ca. 1.600 5 % 1.500 4% 
hudbelastninger, ca. 300 1 % 63 0% 

    101 %  100 % 
Tabel 8: Arbejdstilsynets besøg og reaktioner, baseret på tal fra Overvågningsrapport 2007 og Ar-
bejdstilsynets hjemmeside (Kilder: Arbejdstilsynet 2009b og Arbejdstilsynet 2010). 

Indenfor de 4 prioriterede arbejdsmiljøområder: Psykisk arbejdsmiljø, ergonomi, støj og ulykker, er 

det først og fremmest ulykker som optræder tydeligst i Arbejdstilsynets reaktionsmønster. I alt er 

kun 21-22 % af det samlede antal reaktioner rettet mod de tre andre prioriterede arbejdsmiljøområ-

der: Psykisk arbejdsmiljø, ergonomi og støj. På den ene side er det oplagt, at de synlige, konkrete 

og tydeligt risikofyldte forhold er nødvendige at reagere på, på den anden side er det påfaldende, 

hvor lille anvendelse der er af reaktioner på de mere vanskeligt konstaterbare områder, selv når det 

gælder de politisk prioriterede arbejdsmiljøproblemer. 

 

Reaktionsformer 2005* 2006* 2007 2008 2009 
Psykisk arbejdsmiljø 100 140 530 930 657 
Forbud/strakspåbud 3.000 4.500 4.500 5.500 5.885 
Påbud 20.200 19.700 20.200 22.900 20.534 
Rygelov    3.300 1.867 
Vejledning/øvrige 15.000 16.800 8.800 7.000 7.248 
§ 21   125 340 335 

I alt 38.300 41.140 34.155 39.970 36.526 
Tabel 9: Afgørelser fordelt på typer i år 2005-2009. *Note: Ifølge kilden er tallene for 2005 og 2006 ikke 
sammenlignelige med de efterfølgende år pga. Velfærdsaftalen og den justerede Arbejdsmiljøreform. (Kilde: Ar-
bejdstilsynet 2008b, 12; tallene for 2009: Arbejdstilsynet 2010). 

Fra 2005-2009 ses en fordobling af forbud og strakspåbud, en jævn stigning af brugen af påbud og 

en tidobling af reaktioner inden for det psykiske arbejdsmiljø (dog med et markant fald igen i 

2009). Desuden er § 21 påbud en mulighed fra 2007, hvor virksomheden bliver pålagt at anvende 

en autoriseret rådgiver til at undersøge en mistanke om et problem inden for et givet arbejdsmiljø-

felt, bl.a. psykisk arbejdsmiljø. Det stigende antal afgørelser kunne tages som udtryk for en mere 

kontrollerende tilsynsstil, men skal også ses som udtryk for, hvilke brancher der har domineret ved 
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Arbejdstilsynets screeningsbesøg det pågældende år. I slutningen af 2007 og i løbet af 2008 afslut-

tedes screeningen af de BST-pligtige brancher, og bygge- og anlægs-branchen var blandt de sidste 

der modtog tilsyn i denne periode. Bygge- og anlægs-branchen har store udfordringer med ulykkes-

risici, og ulykkesrisici er typisk den type arbejdsmiljøproblemer, der udløser forbud og strakspåbud. 

Dette afspejler sig også inden for de afgivne reaktioner inden for de særlige tilsyn, som i 2008 steg 

til 2690, hvoraf de 900 er afgivet inden for det psykiske arbejdsmiljø og de 1300 inden for ergono-

mi. 

Reaktioner i forbindelse med de særlige tilsynsindsatser 2007 2008 
Psykisk arbejdsmiljø 200 900 
Ergonomi 350 1.300 

Reaktioner i alt 630 2.690 
Tabel 10:Antal afgivne reaktioner (inkl. vejledninger) inden for de særlige indsatser i 2007 og 
2008. (Kilde: Arbejdstilsynet 2008b). 

Stigningen i afgivelser af reaktioner inden for det psykiske arbejdsmiljø fra 2005 og frem ses derfor 

tæt knyttet til de særlige indsatser i de nedslidningstruende brancher. Det særlige tilsyn på hjemme-

plejeområdet har fyldt godt i reaktionsmønsteret, idet over 500 af reaktioner om psykisk arbejdsmil-

jø er gået til hjemmeplejebranchen. Tankevækkende er det også, at så stor en andel af det samlede 

antal afgivne reaktioner om psykisk arbejdsmiljø bliver givet inden for de særlige tilsyn – dermed 

bliver der ikke givet mange reaktioner på dette område i forbindelse med hverken screening og til-

passet tilsyn eller nogen af de andre tilsynsbesøg. 

Regulering og selvregulering 

Under selve vurderingen af arbejdsmiljøet på tilsynsbesøgene giver de tilsynsførende udtryk for at 

de afbalancerer det kontrollerende og understøttende perspektiv ud fra en vurdering af virksomhe-

dens forståelse og håndtering af arbejdsmiljøet. Tilsynet tilpasser sig i forhold til virksomhedens 

specielle karakteristika, og de tilsynsførende udviser en meget fleksibel og praktisk orienteret prak-

sis. ”Nu må vi se, hvad de siger… (ude på virksomheden)” var en tilbagevendende konstatering i de 

tilsynsførendes forberedelse af besøgene og gav ikke indblik i, hvilke kategoriseringer af virksom-

hederne den tilsynsførende arbejdede ud fra. Denne form for afstandstagen til forudfattede menin-

ger om virksomheden illustrerer, hvordan de tilsynsførende bevidst vægter at føre tilsyn med det 

konkrete arbejdsmiljøarbejde på virksomheden – ”hvad har I gjort for at forebygge/afhjælpe …?” 

og ikke kun at føre tilsyn med de arbejdsmiljøproblemer, som de ud fra Arbejdsmiljøvejvisere og 

viden om branchens arbejdsmiljøbelastninger på forhånd forventer at konstatere. 

Vægtningen af tilsynet med de selvregulerende elementer i arbejdsmiljøet holder fokus på virksom-

hedens eget arbejdsmiljøarbejde og at virksomheden selv, primært gennem APV, vil få deres ar-

bejdsmiljøproblemer frem i lyset. Ind i mellem kan denne understøttende tilgang få den tilsynsfø-

rende til at undlade at påpege problemer, hvis de vurderer, at de er i modstrid med den generelle 

forbedring af arbejdsmiljøet.  
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”Vi anvender begrebet ’plovdybde’ – og den behøver nødvendigvis ikke at være dybest for at være 

bedst. Fx observerede jeg ude på deres toilet, at der var et faremærket toiletrensemiddel, som jeg 

valgte ikke at rette fokus mod. Og det er, fordi jeg vurderer, at det vil aflede virksomhedens op-

mærksomhed fra, hvad der er deres største problemer: Ophobning af arbejde og støj. Og jeg regner 

for øvrigt med, at toiletrenseren bliver opfanget i deres næste APV.” (Tilsynsførende, screening 

privat kontor). 

Dette er et eksempel på, at tilsynsførende vælger at begrænse sin afgørelse til et påbud om arbejds-

pladsvurdering, fordi han 1) vurderer, at der er ressourcer i virksomheden til, at de selv er i stand til 

at identificere og finde brugbare løsninger på deres problemer, og 2) fordi han mener, at det vil ska-

be størst motivation i denne virksomhed at fastholde den selvregulerende tilgang. 

De tilsynsførende fortæller endvidere, at de tilstræber at deres afgørelse skal ”flytte mest” inden for 

arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet under hensyntagen til, hvilke problemer der er de mest afgø-

rende at få løst.  

De tilsynsførendes vurdering tager dermed udgangspunkt i velbeskrevne, men indviklede interne 

instrukser om afvikling af tilsynsbesøg, identifikation og vurdering af problemer, valg af afgørelser 

og opfølgning på virksomhederne, men vurderingen foretages desuden som et individuelt og kon-

kret skøn over virksomhedens arbejdsmiljø og de forbedringer, som den tilsynsførende vurderer at 

afgørelsen vil medføre. 

Tilsynsbesøgene – punktnedslag eller del af et tids forløb? 
De tilsynsførende ser ofte det enkelte besøgsforløb på virksomheden som en del af et langt udvik-

lingsforløb, hvor tilbagevendende kontrol og påpegning af problemer understøtter virksomhedens 

indsats med arbejdsmiljøarbejdet. Virksomheder, som oplever sig ’frikendt’ og tildelt en grøn smi-

ley, kan sagtens få et genbesøg på et senere tidspunkt på grund af en henvendelse fra en af virksom-

hedens medarbejdere, en klage eller en anmeldelse. Rammen omkring tilsynsbesøget og den tilsyns-

førendes tydelige understregning af at dette er et myndighedstilsyn, signalerer på den anden side til 

virksomhederne, at nu kommer kontrollen, og virksomhederne reagerer med en forventning til 

myndighedsudøverne om, at de er i stand til at udpege de centrale problemer i virksomhedens ar-

bejdsmiljø. At de tilsynsførende på screeningsbesøget med i gennemsnit 1,9 time på virksomheden 

skulle kunne udpege alle de væsentlige arbejdsmiljøproblemer er i bedste fald en meget positiv for-

ventning. Det er måske en mere realistisk forventning, at tilsynsbesøget skaber fokus på arbejdsmil-

jøet, giver arbejdsmiljøarbejdet legitimitet og understreger det ansvar, som virksomheden har for at 

arbejdsmiljøet er i orden. 

Bygge- og anlægsbranchen har et andet forhold til hyppigheden af tilsyn, idet de oplever tilsynsbe-

søg langt oftere end andre brancher. Nye byggepladser opstår hele tiden og får besøg af Arbejdstil-

synet, men det er de samme byggefirmaer og medarbejdere, som arbejder på byggepladserne. På et 

af vore besøg under det særlige tilsyn på bygge- og anlægsområdet var det nødvendigt med op-
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mærksomhed på de synlige og konstaterbare ulykkesrisici, inden de tilsynsførende kunne komme 

videre til indsatsens fokus på det ergonomiske og det psykiske arbejdsmiljø – den del af arbejdsmil-

jøet, som i tilsynssammenhæng i højere grad kræver dialog med medarbejderne. 

”Du kan se – nu har vi været en formiddag på byggepladsen og er så småt kommet i gang med at ta-

le med medarbejderne. Det meste af tiden har vi brugt på at se på de ulykkesricisi, som de ikke har 

taget hånd om. Men det tager tid at skabe tillid og den dialog, der skal til, før de fortæller os det væ-

sentlige omkring det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. (….) Jeg tror faktisk, at vi har de red-

skaber, der skal til for at føre tilsyn, men det nye i denne indsats er, at vi har og tager den tid, vi sy-

nes, det skal til. Det betyder også, at når vi kommer igen, som vi gør, så får vi set flere af de ar-

bejdsprocesser, som ellers måske lå stille den første dag vi besøgte dem.” (Tilsynsførende, særlig 

indsats i Bygge og anlæg). 

Den understøttende tilsynsstil med dialog om mulige arbejdsbelastninger, kort- og langsigtede kon-

sekvenser for sundhed og forebyggelse af belastninger, kræver god tid. 

Omvendt fortæller de tilsynsførende om modsætningen i den tilsynsførendes tidsforbrug, idet der 

bruges tid på grundig vejledning og dialog i den understøttende tilsynsstil, mens den tilsynsførende 

overfor nogle virksomheder vælger en meget kontrollerende stil, som består af brug af formalia og 

sanktioner og ikke så meget dialog. Dermed er der tendens til, at Arbejdstilsynet anvender mindre 

tid på de virksomheder, der har store og alvorlige problemer, som de ikke ser ud til at løse af sig 

selv, end på de virksomheder, der viser vilje og samarbejde til at løse problemerne.  

Opsamling 
Alt i alt viser vores gennemgang af tilsynsforløbene, at de lig med mange andre myndighedsområ-

der er velbeskrevne og tydeligt kategoriserede inden for typer af tilsynsbesøg, fremgangsmåde og 

krav til dokumentation ved afgørelserne. Samtidigt viser observationerne af de udførte tilsynsbesøg, 

at de tilsynsførende udviser stor grad af høflighed og imødekommenhed overfor virksomhederne, 

og at tilsynsbesøgene bliver afviklet som ”civiliserede møder”. 

Knapt 34.000 reaktioner afgav Arbejdstilsynet i både 2007 og 2009, hvoraf hele 63-65 % omhand-

lede ”krav til egenindsats” og ”ulykkesrisici”, de mest synlige og konstaterbare arbejdsmiljøpro-

blemer, som ikke overraskende fylder meget i myndighedsreguleringen. Kun 5-6 % af reaktionerne 

gjaldt det psykiske arbejdsmiljø, og her ligger en væsentlig del af reaktionerne inden for de særlige 

tilsyn med psykisk arbejdsmiljø og ergonomi i særligt nedslidningstruende brancher. Det tyder på, 

at de særlige tilsyn med deres prioritering af tid og specialistuddannede tilsynsførende, er nødven-

dige for at få åbnet op for de komplekse problemer på de mere bløde områder. 

For de tilsynsførende er tid et centralt omdrejningspunkt. Tidsforbruget på virksomheden, som i 

gennemsnit for screeninger er steget fra 1,8 time i 2007 til 1,9 time i 2008, men for de samlede antal 

virksomhedstimer pr. virksomhedsbesøg viser vores beregninger en nedgang fra 2,9 til 2,8 timer fra 

2007 til 2008. Selvom der i Danmark er stor overvægt af små virksomheder, er tidsforbruget på 
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virksomheden alligevel så beskedent, at den håbefulde fortolkning er, at de tilsynsførende er meget 

dygtige, og den mere mistrøstige fortolkning er, at de kun får skrabet i overfladen af arbejdsmiljøet. 

De tilsynsførende fungerer i praksis som street-level bureaucrats, og tager en række afgørelser mere 

på grundlag af en vurdering af hvad der vil forbedre arbejdsmiljøet, end på grundlag af hvad en 

snæver læsning af reglerne ville tilsige. 

Afslutningsvis skal det konstateres, at et generelt problem for Arbejdstilsynets indsats for arbejds-

miljøet i almindelighed og det psykiske arbejdsmiljø i særdeleshed, er, at Arbejdstilsynets møde 

med virksomheden er kort, mens effekten forventes at være en langsigtet læring og udvikling hos 

virksomheden – og myndigheden får kun i begrænset omfang direkte erfaringer med effekterne af 

dens indsats. De tilsynsførende og arbejdspladsens arbejdsmiljøaktører har ikke en delt erfarings-

verden, og tiden bliver opfattet forskelligt i tilsynet og på virksomhederne. Det får betydning for 

vurderingen af tilsynets betydning og virkning, idet Arbejdstilsynet har en meget lang tidshorisont, 

hvor de akkumulerer besøg, viden og fremdrift i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, mens virk-

somhederne er meget mere kortsigtede og konkrete i deres forståelser af, hvad der skete under til-

synsforløbene og hvad det betød for arbejdsmiljøet. 

Med denne udfordring i baghovedet vil vi gå videre til beskrivelsen af. hvordan først og fremmest 

virksomhederne forstår og oplever, hvilken virkning Arbejdstilsynets besøg har haft på deres ar-

bejdsplads
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Afsnit 6: Vurdering af tilsynsbesøgene 
Hvordan vurderer virksomhederne Arbejdstilsynets indsats? Hvordan oplever de balanceringen 

mellem den understøttende og kontrollerende tilsynsstil? Og hvilke forventninger har virksomheden 

til Arbejdstilsynets udpegning af problemer og løsninger i arbejdsmiljøet?  

Dette afsnit beskriver virksomhedernes tilkendegivelser fra de kvalitative interviews og fra de virk-

somhedsrepræsentanter, som har besvaret survey’en. Vi forfølger stadig det kontrolleren-

de/understøttende spor, for at få virksomhedens oplevelse og vurdering af, hvordan tilsynsbesøget 

blev gennemført, og om de vurderer tilsynsforløbet som hensigtsmæssigt eller som modarbejdende 

det overordnede formål: At forbedre arbejdsmiljøet på virksomheden. 

Som indledning vil vi præsentere en case, der ligger i den positive ende af spektret når det gælder 

virksomhedernes vurdering af tilsynsforløbet. Hovedparten af de virksomheder vi har gennemført 

interview i, er overvejende positive; men der er virksomheder som er negative. 

Botilbuddet til udviklingshæmmede ligger i en større kommune og består af to afdelinger 

med hver 15 ansatte. Sikkerhedsorganisationen begyndte at arbejde systematisk i 2005, og he-

le institutionen fik et ”wake up call” på en temadag afholdt af deres arbejdsmiljørådgiver i 

2006, hvor det blev klart for dem, at arbejdsmiljø, sygefravær og deres pædagogiske opgave 

hang tæt sammen.  

De fysiske rammer er nedslidte og botilbuddets økonomi er ramt af besparelser iværksat af 

den centrale forvaltning. Der er ingen mulighed for at søge ekstra bevillinger til arbejdsmiljø-

forbedringer. Sikkerhedsorganisationen vurderer, at det fysiske arbejdsmiljø er præget af det 

tunge plejearbejde og beskriver, at det psykiske arbejdsmiljø går op og ned, og at det kan væ-

re vanskeligt at identificere problemerne. Vold og tidspres er et tilbagevendende problem, 

men derudover er der noget med de relationelle og de ledelsesmæssige forhold, som det er 

sværere at sætte fingeren på.  

Arbejdstilsynet bruger ca. 2 dage i botilbuddet i 2008 på et anmeldt særligt tilsyn. Tilsynet re-

sulterer i en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø om vold og tidspres og et rådgivningspåbud 

om løsning af de fysiske problemer omkring badeforhold og personforflytninger. Det psyki-

ske arbejdsmiljø vurderer tilsynsførende, at institutionen selv kan løse. Botilbuddets sikker-

hedsgrupper er glade for afgørelserne og så gerne, at de havde fået flere påbud.  

Botilbuddet takker ja til tilbuddet om procesvejledning og får på et 3 timers møde skitseret en 

tids- og handlingsplan, som beskriver, hvad de allerede har igangsat, og hvad de har planlagt. 

Procesvejledningen er en positiv oplevelse, hvor de flytter sig fra en forventning om, at Ar-

bejdstilsynet kommer med løsningerne til en tro på, at de selv kan finde de bedste løsninger 

med hjælp fra procesvejledernes mange spørgsmål. De havde selv forbedringsprojekter på 

andre områder inden for det psykiske arbejdsmiljø, som de nu lagde til side for at koncentrere 

sig om at løse påbuddene. 

Den formelle proces med breve, tidsfrister og indsendelse og godkendelse af handlingsplaner 
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er præget af udsættelser, breve til botilbuddet, der bliver væk i den centrale forvaltning, for-

sinkede afgørelser fra Arbejdstilsynet, og er alt i alt en noget rodet oplevelse. Det klares dog 

ved, at der er god telefonisk kontakt mellem den tilsynsførende og botilbuddets sikkerhedsor-

ganisation. 

Sikkerhedsgrupperne vurderer nu selv, at de har udviklet gode løsningsforslag, som det kni-

ber med at få iværksat i en travl hverdag, men at påbuddet har tvunget dem til at sætte noget i 

gang, som de allerede nu kan se positive resultater med. Fx har de udarbejdet et dagligt plan-

lægningsværktøj, som tager stilling til, hvor mange opgaver der skal løses, afhængigt af, hvor 

mange personaleressourcer der er til stede.  

Mht. til at udbedre de fysiske forhold har de nu indkøbt de hjælpemidler, de havde konstateret 

var nødvendige, men som der ikke havde været råd til inden for budgettet. De har selv valgt 

at fortolke det således, at påbuddet har legitimeret, at de har overskredet budgettet med disse 

indkøb. 

(Døgninstitution, rød smiley). 

 

Casen repræsenterer den type af offentlige virksomheder, som har vanskeligt ved at få tilført res-

sourcer til arbejdsmiljøforbedringer, og som derfor ser det som en kærkommen anledning og en løf-

testang i forhold til sine bevilgende instanser. Men er dette positive syn på tilsynsbesøget et særsyn 

og begrænset til de offentlige institutioner? 

Oplever virksomhederne, at tilsynene gennemføres he nsigtsmæssigt? 
Besøg fra Arbejdstilsynet er en kontrol af virksomhedens arbejde med deres arbejdsmiljø. Virk-

somheden oplever – måske for første gang – en synlig og konkret kontrol af deres arbejdsmiljø og 

deres arbejdsmiljøarbejde. For alle de virksomheder, vi har været i kontakt med, har det været væ-

sentligt at fremstå som nogen, der tager deres arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde alvorligt. Samti-

digt har flere virksomheder tilkendegivet, at de selv var opmærksomme på forhold, der ikke var i 

orden. For virksomheden repræsenterer samtalen med den tilsynsførende på den ene side mulighe-

den for en reel drøftelse af de arbejdsmiljøproblemer virksomheden ikke har løst. På den anden side 

er det næppe en god ide at afsløre alle virksomhedens problemer med at løfte arbejdsmiljøopgaven. 

Alt i alt er det en dilemmafyldt situation for virksomhederne at være i – og i det lys er der i vores 

undersøgelse en overraskende høj tilfredshed med gennemførelsen af tilsynsforløbet. Hele 79 % i 

survey’en oplever, at besøget ”I høj grad” eller ”I nogen grad ”blev gennemført på en overvejende 

hensigtsmæssig måde. 
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I hvor høj grad oplever du at tilsyns-
besøget/ene blev gennemført på en 
hensigtsmæssig måde? antal % 

I høj grad 114 58,2 
I nogen grad 41 20,9 
I mindre grad 17 8,7 
Slet ikke 23 11,7 
Ved ikke 1 0,5 

Total 196 100,0 
Tabel 11: Vurdering af om tilsynsbesøget blev hensigtsmæssigt gennemført. (Kilde: Analyse Dan-
mark 2009). 

Ikke overraskende har de virksomheder, der har fået tildelt en grøn smiley og dermed ”den gode ek-

samenskarakter”, den største tilfredshed med besøgets afvikling. 98 % af de adspurgte, der har fået 

en grøn smiley, vurderer, at besøget ”i høj grad” eller ”i nogen grad” blev hensigtsmæssigt afviklet 

– men også hovedparten af dem med gul smiley (74 %) og rød smiley (77 %) vurderer, at det blev 

afviklet hensigtsmæssigt. 

Den overvejende positive vurdering af arbejdstilsynsbesøgene svarer til den Arbejdstilsynet finder i 

deres egen brugerundersøgelse (Arbejdstilsynet 2007, 32), hvor fx til vurderingen af ”Hvor tilfreds 

er du, alt i alt, med Arbejdstilsynet?” svarer17 % ”meget tilfreds”, 55 % er ”tilfreds”, 23 % er 

”hverken tilfreds eller utilfreds” og 5 % er ”utilfreds” eller ”meget utilfreds”. Grundlaget er 838 ad-

spurgte personer i 2007 på virksomheder, hvor ca. halvdelen af virksomhederne havde modtaget en 

reaktion fra Arbejdstilsynet.  

Vores survey viser, at leder- og medarbejdervurderingerne er relativt samstemmende også i de til-

fælde, hvor leder og medarbejderrepræsentanten tilhører den samme virksomhed. At forskellene er 

så marginale mellem de to grupper antyder en tendens til, at samarbejdet omkring arbejdsmiljøar-

bejdet medvirker til en konsensus omkring sprog, vurderinger og holdninger i arbejdsmiljøarbejdet, 

- og det leder naturligt tanken hen mod spørgsmålet om resten af organisationen deler denne opfat-

telse. 

Vi har endvidere i survey’en undersøgt, om der er geografiske forskelle på vurderingen af Arbejds-

tilsynet, men fandt ingen nævneværdig forskel mellem besvarelserne fra de 4 tilsynscentre. 
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Figur 5: Sammenhængen mellem vurdering og antallet af ansatte på arbejdspladsen (Kilde: Tal fra 

Analyse Danmark 2009). 

Virksomhedens størrelse ser jf. figuren ud til at have nogen indflydelse på vurderingen – blandt de 

største virksomheder over 100 ansatte svarer en lidt større andel, at de ”slet ikke” synes, at besøgene 

blev hensigtsmæssigt afviklet i forhold til de mindre virksomheder. Skillelinjen mellem ”i nogen 

grad” og ”i mindre grad” afslører, at tilfredsheden er mindre hos både de små og de store virksom-

heder, end i virksomhederne i intervallet 5-99 ansatte. 

11,7 % af virksomhederne oplever ”slet ikke”, at besøget blev hensigtsmæssigt gennemført, og det-

te svarer nogenlunde til, at vi i vores kvalitative interviews havde én virksomhed, som markant var 

utilfredse med besøgsforløbet (casen er beskrevet side 69) og en anden, som var ganske forbehol-

den. Den forbeholdne virksomhed oplevede den ene af de to tilsynsførende som rigid i sin risikofor-

ståelse af vold og trusler, og at grundlaget for deres påbud om udskiftninger af førersæderne i 80 bi-

ler var fejlagtigt (se mere om casen side 88). 

Arbejdstilsynets brugerundersøgelse viser et lignende billede af, at virksomhederne oplever samar-

bejdet og dialogen med Arbejdstilsynet som relativt god. 60 % svarer, at Arbejdstilsynet ”i høj 

grad” eller ”meget høj grad” samarbejder godt med virksomheden. Og 51 % mener, at Arbejdstilsy-

net er imødekommende overfor virksomheden synspunkter og eventuelle indvendinger, mens kun 

12 % svarer: ”slet ikke” eller ”i ringe grad” til dette. (Arbejdstilsynet 2007). 

Opleves tilsynets reaktioner som hensigtsmæssige? 
De adspurgte i vores survey giver en mere blandet, men stadig overvejende positiv vurdering af Ar-

bejdstilsynets reaktioner. Blandt de 30 virksomhedsrepræsentanter, som har modtaget en reaktion 

vedrørende psykisk arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynet, mener 16 (53 %), at det ”i høj grad eller ”i no-

gen grad” var en hensigtsmæssig reaktion. 

De kvalitative interviews viser, at virksomhederne overvejende forventede den reaktion de fik efter 

Arbejdstilsynets besøg, og de oplevede sammenhæng mellem, hvad de tilsynsførende gav udtryk 

for på mødet og den skriftlig afgørelse de senere modtog. Den største gruppe af virksomhederne 

angiver desuden overensstemmelse mellem, hvad de selv oplever som deres væsentligste arbejds-

miljøproblemer, problemernes alvorlighed og Arbejdstilsynets reaktion.  

I hvor høj grad oplever du at tilsynsbesøget/ene blev gennemført på en hensigtsmæssig måde?

32

39

33

10

6

17

11

7

6

5

5

1

7

6

5

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 til 4 ansatte

5 til 19 ansatte

20 til 99 ansatte

100 + ansatte

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke



  side 47 

Forløbet på botilbuddet er et eksempel på en virksomhed, som befinder sig i den ende af skalaen, 

hvor de er overordentlige tilfredse med påbuddene. Påbuddene gav dem nemlig opbakning til at 

iværksætte de løsninger, de allerede havde overvejet, men ikke haft råd til. I den anden ende af 

spekteret findes de to virksomheder, som synes, at problemet er forkert defineret, og at den påbudte 

løsning er dyr og dårlig. Og den største gruppe af virksomhederne befinder sig i midtergruppen, 

hvor de synes, at de reaktioner, de fik af Arbejdstilsynet, var retfærdige, ikke var overraskende og 

desuden var i overensstemmelse med, hvad de selv havde udpeget som indsatsområder og havde 

planer om at forbedre. 

I survey’en har 90 ud af de 144, der har besvaret spørgsmålet (63 %) givet udtryk for at reaktioner-

ne ”i høj grad” eller ”i nogen grad” var forholdsmæssige i forhold til problemernes alvor, mens 38 

ud af 144 (26 %) ”slet ikke” mener, at reaktionen matchede problemets alvorlighed. 

Et eksempel på det sidste kan illustreres med vores utilfredse casevirksomhed (casen er nærmere 

beskrevet side 69), hvor den lokale leder beskriver det således: 

”Jeg fik at vide, at jeg skulle tage min leder og personalechefen med til det afsluttende møde med 

Arbejdstilsynet, for dette var alvorligt. De startede mødet med at fortælle om deres undersøgelse, og 

hørte vores umiddelbare kommentarer til det. Så foreslog de en pause – så de kunne ”votere”. Efter 

pausen viste de et PowerPoint-show hvor de opridsede deres strakspåbud om flugtveje og påbudde-

ne om tidspres og arbejdsmængde samt de rådgivningspåbud, der fulgte med. Der var overhovedet 

ingen dialog. Og selvom jeg er enig i, at vi har disse problemer, så var reaktionen alt for voldsom. 

Vi havde en klar oplevelse af, at det var vigtigt for dem at få afleveret nogle påbud og helst mange 

af dem. Måske for deres egen målopfyldelses skyld.” (Lokal leder, offentligt kontor, rød smiley). 

Utilfredsheden med reaktionerne er i dette eksempel tæt forbundet med oplevelsen af manglende 

dialog omkring problemer og løsninger på virksomheden. Virksomhedens forventning om at skulle 

indgå i et samarbejde med Arbejdstilsynet bliver afvist, idet Arbejdstilsynet allerede inden mødet 

har foretaget deres vurdering og fastlagt deres afgørelse, hvilket virksomheden opfatter som mang-

lende indflydelse på udpegning af problemer og løsninger.  

Alt for mange blanketter, tidsfrister og forskellig e begreber 
Der er overvejende tilfredshed med tilsynsbesøget og reaktionerne. Men virksomhederne udtrykker 

en del beklagelser over den administrative side af tilsynsforløbene. Mange papirer, blanketter og 

tidsfrister præger de opfølgende forløb, og virksomhederne har meget svært ved at overskue proces-

sen. Under interviewene havde virksomhederne svært ved at redegøre for, hvilke typer af besøg de 

havde haft, hvilke områder der var beskrevet som problematiske, og hvilke typer af reaktioner de 

havde fået. De forsøgte at bladre rundt i deres bunker af papirer fra Arbejdstilsynet, men mange af 

disse spørgsmål forblev uafklarede.  

I survey’en angav 14 %, at de ikke vidste, hvilken type besøg der havde været tale om og 23 % af 

dem, der havde modtaget en reaktion inden for det psykiske arbejdsmiljø vidste ikke, hvilken type 

reaktion de havde modtaget. 
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Typer af besøg, besøgenes forløb, afgørelsestyper og opfølgninger er grundigt beskrevet i Arbejds-

tilsynets instrukser, både de interne og de offentliggjorte på deres hjemmeside. Det er muligt at få 

indblik i tilsynets praksis, indsatsområder og strategier formidlet via en rimelig overskuelig hjem-

meside.  

Observationerne af de tilsynsførende viste en meget klar og grundig information, specielt i starten 

af mødet om besøgstype, dagsorden og mulige udfald. Observationerne viste desuden, hvor an-

spændte virksomhedens repræsentanter var, og det er måske ikke overraskende, at de ikke husker, 

hvad der bliver sagt i denne situation, selvom den tilsynsførende er klar og informativ. 

Afgørelserne, specielt inden for det psykiske arbejdsmiljø, er meget lange, også fordi de tjener som 

dokumentationsmateriale i forhold til videre reaktioner fra tilsynet. Men det gør det ikke mere over-

skueligt for virksomheden at finde præcist frem til, hvilket problem Arbejdstilsynet stiller krav til 

løsning af. Denne forvirring bliver de tilsynsførende gjort opmærksomme på, idet virksomhederne 

ofte kontakter dem efterfølgende for at få en klar besked om, hvad der forventes af dem. 

Der optræder mange ord og begreber omkring arbejdsmiljøet og reguleringen af det. Ved ”egenind-

sats” forstås fx, om der er en sikkerhedsorganisation og en arbejdspladsvurdering på virksomheden. 

Et ”velfærdsbesøg” er ikke rettet mod virksomhedens velfærdsforanstaltninger – men er udsprunget 

af Velfærdsforligets tildeling af ekstra ressourcer til Arbejdstilsynets særlige tilsyn. En ”afgørelse 

om psykisk arbejdsmiljø” er en helt specifik form for sanktion, som for få år tilbage hed ”rapport 

om psykisk arbejdsmiljø”, og som indeholder begreber som forekomst, hjemmel og konsekvenser 

for arbejdet m.m., som er uvante for de fleste virksomheder. Dette skaber endnu en barriere for 

virksomhedens forståelse af de papirer, som Arbejdstilsynet sender til dem. 

Hvorvidt virkningen af Arbejdstilsynets indsats er begrænset af, at der er klare forståelsesproblemer 

i samarbejdet mellem virksomheden og Arbejdstilsynet er et oplagt spørgsmål. Virksomhedens 

manglende overblik over og forståelse af, hvilket besøg og hvilken type reaktioner de har modtaget, 

er ikke nødvendigvis en hindring for, at de kan forbedre deres arbejdsmiljø. Det er ikke nogen øn-

skelig situation, at virksomhederne har et sløret billede af, hvad der foregår; men omvendt er det 

vanskeligt at undgå, at Arbejdstilsynet som en både arbejdsmiljøfaglig og myndighedsudøvende in-

stitution benytter sig af en sprogbrug og et handlingsmønster, som virker fremmed for de virksom-

heder de inspicerer.  

Til sidst skal modsigelsen i myndighedens brug af tidsfrister som et centralt redskab holdes op mod 

deres egne problemer med at overholde tidsfrister. I vores kvalitative materiale fremstod det mere 

som reglen end undtagelsen, at Arbejdstilsynets ikke selv levede op til de fastsatte tidsfrister – og 

det påvirkede virksomhederne. De blev både forvirrede, irriterede og nogle steder lettede, når tilsy-

net ikke selv overholdt fristerne, og det havde en vis betydning for deres oplevelse af Arbejdstilsy-

net som troværdigt. 

Hvem styrer, hvad tilsynet får øje på? 
”De spurgte jo meget ind til, hvordan vi oplevede arbejdsmiljøet.” (Døgninstitution, rød smiley). 
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I de kvalitative interviews er det mange af de interviewedes opfattelse, at virksomhedens egne vur-

deringer og påpegninger af problemer i deres arbejdsmiljø er afgørende for Arbejdstilsynets fokus 

og reaktioner. Overvejende oplever virksomhederne, at de selv får lov til at udpege og fortælle om 

de problemer, som de anser for at være virksomhedens største og vigtigste. Det kunne fortolkes i 

retning af, at virksomhederne bliver vurderet efter et ret relativt skøn, hvor den tilsynsførende til-

passer sit skøn, så virksomheden får den reaktion, som vil opleves mest meningsfuld og håndterbar 

for virksomheden, og som i denne understøttende forståelse fører til de størst mulige forbedringer i 

arbejdsmiljøet. 

Observationerne af tilsynsbesøgene giver på den anden side et konsistent billede af, at de tilsynsfø-

rende benytter sig af systematiske afdækninger og kontrol af hele arbejdsmiljøet og ikke lader sig 

begrænse af virksomhedens fokus. Dialogen på besøget og rundgangen på virksomheden ved scree-

ningerne er i høj grad orienteret mod alle de relevante områder, som den tilsynsførende med sine 

indøvede procedurer, spørgeguides og andre værktøjer forventes at fokusere på. Til gengæld udvi-

ser de tilsynsførende stor fleksibilitet undervejs i besøget ved at følge virksomheden i dialogen og i 

høj grad at invitere til, at de selv vurderer og fremkommer med deres udsagn om arbejdsmiljøarbej-

det. I parentes bemærket kan det jo ikke udelukkes, at vi ikke har observeret et repræsentativt udsnit 

af de tilsynsførende; der er uden tvivl variationer i deres kompetence til at håndtere de mange for-

skellige spørgsmål, de har i mødet med virksomheden. 

Den smidige omgang med de mange spørgsmål er beskrevet i Arbejdstilsynets spørgeguides og 

kom fx til udtryk i følgende formulering ved et tilsynsbesøg: 

”Nu har jeg skitseret, hvad besøget her i dag kommer til at handle om, men inden vi går i gang, vil 

jeg gerne høre lidt mere om, hvad I laver her, og hvad jeres egen vurdering af arbejdsmiljøet er?” 

(Tilsynsførende, screening af privat kontor). 

Igen genfinder vi den understøttende street-level bureaucrat, der sætter en ære i ikke at fremtræde 

som bundet af procedurer og instrukser, men i stand til at tilpasse sin reaktion til de aktuelle om-

stændigheder. 

Virksomhederne efterspørger løsninger 
Interviewene og observationerne viser, at virksomhederne først møder Arbejdstilsynet med et udtalt 

ønske om. at Arbejdstilsynet anviser løsningsforslag – men at virksomhederne flytter sig undervejs i 

forløbet til at indgå i drøftelse af problemerne og værdsætter, at de selv skal finde frem til optimale 

løsninger. Under observationerne af tilsynsbesøgene håndterede de tilsynsførende ønsket om løs-

ningsforslag forskelligt og anvendte varierende tid på at begrunde, hvorfor de ikke går ind i en løs-

ningsproces. Når baggrunden for at afgrænse sig fra at gå ind i denne type rådgivning (blandt andet 

for ikke at gå ind i en dobbeltrolle som myndighed og rådgiver; ikke at ville påtvinge eller fastlåse 

virksomheden i bestemte løsninger; og med henvisning til materiale og muligheden for at indhente 

rådgivning andre steder) blev tydeligt formuleret, accepterede virksomhederne hurtigt denne adskil-

lelse. Et par af virksomhederne medgav desuden i interviewene, at det har været gavnligt for deres 

evne til at arbejde med deres psykiske arbejdsmiljø, at de ikke fik serveret løsningerne, men fandt 

deres egen vej. 
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”De lyttede og spurgte ind. Og senere hjalp procesvejlederen os med at finde løsninger. Ved at stille 

rigtig mange spørgsmål. Og det var godt, at vi selv fandt frem til løsningerne.” (Døgninstitution, rød 

smiley).  

I det kvalitative materiales få eksempler med utilfredshed med Arbejdstilsynets reaktioner er util-

fredsheden knyttet til den specifikke påpegning af løsninger i påbuddene. Fx når det offentlige kon-

tor bliver pålagt at oprette flugtveje, dvs. 2 døre i alle kontorer, på grund af risiko for vold og trus-

ler, selvom virksomhedens egen risikoafdækning viser, at de truende situationer typisk er opstået i 

borgernes egne hjem, og virksomheden dermed mener, at andre foranstaltninger vil være mere fore-

byggende – for eksempel at være 2 medarbejdere på hjemmebesøg eller lignende. 

Alt i alt er der en bevægelse på tilsynsbesøgene fra, at virksomhedens fokus i starten af besøget er 

koncentreret om deres arbejdsmiljø over mod, at de begynder at opfange, at de tilsynsførende til-

lægger virksomhedens forebyggende tiltag stor betydning for til sidst at ende med en vag, men alli-

gevel langt mere kompleks forståelse af, at deres arbejdsmiljø ikke bliver kontrolleret ud fra én en-

kelt dimension, men både ud fra om der er risici, hvilke tiltag virksomheden benytter for at fore-

bygge og imødekomme risici, og hvilken forståelse virksomheden har af arbejdet med problemer og 

løsninger i arbejdsmiljøet. 

Opsamling 
Den tilsynsførende kommer ind af døren; hun repræsenterer myndigheden, har så at sige magten i 

ryggen, men skal også sikre retfærdighed og legalitet; hun har mange og forskellige faglige dags-

ordner, hun skal etablere en god stemning i mødet med fremmede mennesker, og hvis det går godt 

skal hun inspirere dem hun møder til at gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet. Hun er i princippet 

styret af en lang række af regler, procedurer og værktøjer, og så har hun kun to timer. Lederen og 

sikkerhedsrepræsentanten er usikre på den tilsynsførende; de skal jo til en slags eksamen som man 

kan dumpe til; og dumper man får man påbud, masser af bureaukratisk besvær og måske diverse 

udgifter til rådgivning eller nyt udstyr. 

Men de finder hinanden. Næsten 60% af vores respondenter, som har en kraftig overrepræsentation 

af dem der ”dumpede til eksamen”, oplevede at tilsynsbesøget ”i høj grad ”blev gennemført på en 

hensigtsmæssig måde; næsten 80 % svarede enten ”i høj grad” eller ”i nogen grad”. Vores materiale 

understøtter  en vurdering af, at arbejdsstederne også for en stor dels vedkommende finder tilsynets 

formelle reaktioner relevante og rimelige. 

Der er dog også forhold som fremtræder mindre positive; virksomhederne har svært ved at overskue 

de regler og procedurer som Arbejdstilsynet arbejder efter. Og tilsynets egen evne til at leve op til 

tidsfrister og administrative procedurer opleves mangelfuld. Umiddelbart er virksomhederne også 

skuffede over at Arbejdstilsynet ikke er bedre til at angive løsninger på problemerne; langt hen ad 

vejen accepterer virksomhederne dog de tilsynsførendes forklaringer på at de kun i meget begrænset 

omfang kan gå ind problemløsningen. 
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Afsnit 7: Virkninger af tilsyn og reaktioner 
Vi har her, ligesom i vores gennemgang af den internationale forskningslitteratur, valgt at skille 

spørgsmålet om effekten af reguleringen ud i et selvstændigt afsnit. Det er, fordi effektspørgsmålet 

på samme tid er et vigtigt og et genstridigt spørgsmål at svare på. Det er vigtigt, fordi rationalet for 

reguleringen er ønsket om effekten. Og det er genstridigt, fordi effekterne hovedsageligt er indirekte 

og langsigtede; og som vores litteraturgennemgang konstaterer, fordi den internationale forskning 

på området ikke er præget af stor klarhed og overbevisende resultater. Meget afhænger af, hvad der 

opfattes som effekt. I den sidste ende er der jo ikke tvivl om, at det er sundheden på langt sigt hos 

de arbejdende, der er den ønskede effekt, når vi taler regulering af arbejdsmiljøet, men i praksis har 

vi ingen direkte og i denne sammenhæng umiddelbart anvendelige mål for sundheden. Næste mu-

lighed er at vurdere effekten af reguleringen på kvaliteten af arbejdsmiljøet – vi er jo rimeligt sikre 

på sammenhængen mellem arbejdsmiljø og sundhed, i det mindste når det gælder en række enkelt-

faktorer i arbejdsmiljøet – men heller ikke kvaliteten af arbejdsmiljøet er et særligt enkelt mål at 

etablere. Med arbejdsmiljølovens selvregulerende elementer, sikkerhedsorganisationen og APV, 

ændredes reguleringens fokus fra arbejdsmiljøet i sig selv over mod arbejdsmiljøarbejdet, og – til 

trods for, at sammenhængen mellem kvaliteten af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet som sådan 

er mindre sikker – peger det jo på arbejdsmiljøarbejdet som en brugbar afhængig variabel ved en 

effektmåling af reguleringen.  

For alle tre mål, sundhed, arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde gælder, at de ikke er entydige, endsi-

ge entydigt kvantificérbare, men der er dog tale om virkningssammenhænge vi er rimeligt overbevi-

ste om; vi har bare ikke nogle gode ”objektive” mål, der kan bruges til at vise sammenhængene. Vi 

må ofte i praksis ”nøjes” med deltagernes selv-rapportering som en erstatning for det objektive mål, 

vi i princippet gerne ville have. 

I denne rapport interesserer vi os for effekt; men vi erkender ovenstående grundvilkår for vurderin-

gerne af effekt. Derfor er overskriften virkninger og ikke effekt. Og vi er ikke kun interesserede i 

den målbare effekt; men også i virkningerne sådan som de bliver fortolket af aktørerne i og omkring 

arbejdsstederne. 

Vi stiller følgende overordnede spørgsmål: 

• Hvilke virkninger af Arbejdstilsynets konkrete indsats på arbejdsstederne kan vi finde? 

og herunder: 

• Hvilke virkninger kan vi finde i det kvantitative materiale (egen survey og evalueringen af ar-

bejdsmiljøreformen), og hvad siger de? 

• Og hvilke virkningsdynamikker, som Arbejdstilsynets indsats giver anledning til, kan vi finde 

på arbejdsstederne – i deltagernes fortolkning og i vores? 

Indledningsvis redegør vi for og fortolker resultaterne af vores egen survey. Vi har fokuseret på 

virkningen af tilsynets besøg på det psykiske arbejdsmiljø. Vi har svar fra 198 respondenter i ca. 

160 virksomheder; som ikke er repræsentative, men har vægt på de virksomheder der har fået gule 

eller røde smileys. Vores respondenter er taget fra seks branchegrupper med lige mange responden-
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ter fra hver branche. At vi har udvalgt virksomhederne fra Arbejdstilsynets offentlige smiley-lister, 

men uden nogen yderligere styring af på hvilket grundlag de har fået en reaktion, er en begrænsning 

ved vores datamateriale. Arbejdstilsynets evaluering af Arbejdsmiljøreformen (Arbejdstilsynet 

2009a) udkom parallelt med gennemførelsen af vores survey. I den evaluering har udtrækket af 

virksomheder været mere præcist – baseret på Arbejdstilsynets fulde viden om virksomheden og 

evt. tilsynsreaktioner – og antallet af respondenter har været større. Vi har derfor valgt at inddrage 

disse resultater direkte i vores diskussion. 

For både vores survey og Arbejdstilsynets evaluering (når der lige bortses fra evalueringens case-

undersøgelse af 39 arbejdssteder) gælder, at der er tale om selvrapporterede vurderinger. 

Den del af hovedafsnittet, der handler om virkningsdynamikkerne, indledes med et kort teoretisk 

indspark som præciserer, hvilke grundlæggende forståelser af organisatorisk adfærd vi refererer til i 

vores diskussion. Derpå følges op med en casebeskrivelse, der illustrerer nogle af de dynamikker, vi 

vender tilbage til. Selv diskussionen er bygget op om en række dynamikker. Vi udpeger altså en dy-

namik, som vi i forskellige afskygninger har konstateret i flere tilfælde i vores kvalitative materiale 

– både caseundersøgelser, observationer af tilsynsforløb og interviews. Med ordet dynamik lægges 

op til en række af indbyrdes forbundne begivenheder. De er bl.a. diskursivt forbundet af deltagerne 

selv, der er kommet med fortællinger om, hvad det påvirkede hvad og hvordan. Men de er også for-

bundet af os i vores fortolkning; vi ser nogle gange mønstre, hvor deltagerne ikke selv gør. Dette 

forhold er forstærket af, at vi i en række tilfælde primært redegør for fællestrækkene i fortællingerne 

og i mindre grad lægger vægt på det unikke i hvert case. 

Resultater fra egen survey 

Virkning på arbejdsmiljøarbejdet 

Vores survey-undersøgelse viser, at en række af de adspurgte virksomheder har udarbejdet en APV 

og/eller en skriftlig handlingsplan på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet. Af de adspurgte 198 

respondenter oplyser 174 (88 %), at de har gennemført en skriftlig APV, og af disse har knap en 

tredjedel (jf. nedenstående tabel) gennemført den på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet.  

Vi har først spurgt, om man inden for de sidste tre på år på arbejdspladsen er blevet opmærksomme 

på nogen arbejdsmiljøproblemer og i forlængelse af, om der så var udarbejdet skriftlige handlings-

planer for, hvordan arbejdsmiljø-problemerne skulle løses. 75 respondenter har svaret, at man er 

blevet opmærksom på problemer og heraf har 67 på spørgsmålet om skriftlige handlingsplaner sva-

ret enten ”ja, for alle problemområder” eller ”ja, for nogle problemområder”. Af disse 67 har 1/5 (jf. 

tabellen) gjort det på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet. 
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 Er den seneste APV blevet gennem-
ført på eget initiativ eller på bag-

grund af et påbud fra Arbejdstilsy-
net? (n = 174) 

Er de skriftlige handlingsplaner ud-
arbejdet på eget initiativ eller på 

baggrund af et påbud fra Arbejdstil-
synet? (n = 67) 

På eget initiativ 66,1 %  

 

79,1 %  
På baggrund af et påbud fra tilsynet 31,6 %  20,9 %  
Ved ikke 2,3 %    

 Total  100,0 %  100,0 %  
Tabel 12: Andel af virksomheder, der har henholdsvis APV og skriftlig handlingsplan, der har ud-
arbejdet dem på eget initiativ eller på baggrund af et påbud. (Kilde: Analyse Danmark 2009). 

Tabellens tal skal læses i lyset af, at arbejdssteder med gule smileys er overrepræsenterede blandt 

vores respondenter; og at en gul smiley ofte repræsenterer et påbud om at udfærdige en APV. 

Blandt de 44 respondenter der kommer fra arbejdssteder med grønne smileys, siger de 7 (16 %), at 

de ikke har en APV; og af de 36, der siger, de har en APV, er der 5 (14 %), der siger, de har udar-

bejdet den på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet. Blandt de 96 respondenter, der repræsente-

rer arbejdssteder med gule smileys, giver 87 (91 %) udtryk for at de har en APV; heraf har præcis 

halvdelen (42 af hver slags; 3 ved ikke) lavet dem på baggrund af et påbud. 

En stor andel af alle de påbud Arbejdstilsynet afgiver, vedrører formelle fejl som eksempelvis 

manglende APV eller sikkerhedsorganisation. Ligeledes giver Arbejdstilsynet påbud om udarbej-

delse af tids- og handlingsplaner. Disse resultater er således ikke overraskende – de viser dog, at til-

synsbesøg og -forløb sætter gang i konkrete aktiviteter på virksomhederne med det mål at kortlægge 

og forbedre arbejdsmiljøet. Men resultaterne indikerer også, at det på mange arbejdssteder er nød-

vendigt med det skub for at få sat gang i selv det beskedne (og lovpligtige) element af selvregule-

ring, som APV’en repræsenterer. Og selvom virksomheden gennemfører en APV som konsekvens 

af et påbud, er der ingen garanti for, at alle relevante arbejdsmiljøproblemer tages op og løses. Eller 

sagt på en anden måde; tilsynsforløbene har i mange tilfælde en konstatérbar effekt på arbejdsmiljø-

arbejdet i virksomhederne; men effekten er oftest af meget reaktiv karakter; man får arbejdsstedet til 

at gøre, hvad det i forvejen var forpligtiget til at gøre. 

Vurderingen af virkningen på arbejdspladsers psykis ke arbejdsmiljø 

Vi har i vores kvantitative afsøgning af virkningerne af tilsynet fokuseret på det psykiske arbejds-

miljø. I den forbindelse har vi spurgt til vurderinger af effekten både på selve det psykiske arbejds-

miljø og på arbejdsstedets evne til arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen; det 

sidste som et mål for arbejdsmiljøarbejdet i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Disse to mål for 

virkning er gennemgående i det følgende. 

15 % af virksomhederne angiver her, at Arbejdstilsynets besøg og tilknyttede aktiviteter ”i høj 

grad” eller ”i nogen grad” har haft effekt på deres psykiske arbejdsmiljø. 9 % angiver, at det i min-

dre grad har haft effekt og hele 75 % angiver, at det ”slet ikke” har haft effekt på det psykiske ar-

bejdsmiljø. Således tilskriver langt størstedelen af de adspurgte virksomheder ikke Arbejdstilsynets 

besøg og tilknyttede aktiviteter nogen effekt på deres psykiske arbejdsmiljø.  

Den tilsvarende vurdering af effekten på arbejdsmiljøarbejdet ligger højere uden at imponere, idet 
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”kun” 58 % har svaret at tilsynets aktivitet ”slet ikke” har haft effekt på arbejdsmiljøarbejdet i for-

hold til det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Vurderingen af effekt 
krydset med 

Har arbejdspladsen modtaget en eller flere reaktioner fra Arbejdstilsynet vedrørende psy-
kisk arbejdsmiljø som følge af tilsynsbesøget/ene? 

  Reaktion fra AT  
vedr. psykisk AM 

  Ja Nej 

I hvor høj grad har Arbejdstilsynets 
besøg, og eventuelt tilknyttede ak-
tiviteter, haft en effekt på det psyki-
ske arbejdsmiljø på arbejdspladsen? 

I høj grad/I nogen grad 13 43 % 15 10 % 

I mindre grad/Slet ikke 16 53 % 138 90 % 

Ved ikke 1 3 % 1 1 % 

  30 100 % 154 100 % 

I hvor høj grad har Arbejdstilsynets 
besøg, og eventuelt tilknyttede ak-
tiviteter, haft en effekt på arbejds-
pladsens evne til at arbejde med det 
psykiske arbejdsmiljø? 

I høj grad/I nogen grad 11 37 % 21 14 % 

I mindre grad/Slet ikke 17 57 % 123 80 % 

Ved ikke 2 7 % 10 6 % 

 30 100 % 154 100 % 

Tabel 13: Vurdering af effekten på det psykiske arbejdsmiljø afhængigt af om virksomhederne an-
giver, at tilsynet har afgivet en reaktion eller ej i vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. (Kilde: Ana-
lyse Danmark 2009). 

I tabellen skelner vi mellem de respondenter, der angiver, at arbejdspladsen har modtaget en reakti-

on fra tilsynet vedrørende psykisk arbejdsmiljø (tallene til venstre) og der ikke har modtaget en re-

aktion (tallene til højre). Og spørgsmålet er, om der har været en effekt på det psykiske arbejdsmiljø 

(foroven) eller på arbejdsmiljøarbejdet i forhold til det psykiske arbejdsmiljø (forneden). Heraf 

fremgår det, at selv på de (få) arbejdspladser, der har modtaget en reaktion, er vurderingen mange 

steder, at effekten har været begrænset eller fraværende. Under halvdelen af dem, der har modtaget 

en reaktion, vurderer, at det har haft effekt i høj eller nogen grad. Det gælder for selve det psykiske 

arbejdsmiljø; og det gælder i endnu højere grad i forhold til arbejdspladsens evne til at arbejde med 

problemstillingen. I parentes skal det bemærkes, at blandt de respondenter der anerkender en effekt, 

er der en lille del, der mener den har været negativ. 

De følgende resultater skal læses med de væsentlige forbehold, at det er et begrænset antal virk-

somheder, som har fået reaktion fra Arbejdstilsynet i forhold til psykisk arbejdsmiljø, og at det er 

under 1/6 af alle respondenterne, der tilskriver tilsynets indsats en effekt af betydning. 

Vi har tjekket resultaterne for variationer i effektvurderingerne i forhold til: 1) Arbejdsstedets place-

ring på landkortet (fordelt efter hvilket af Arbejdstilsynets fire geografisk fordelte tilsynscentre ar-

bejdsstedet er blevet inspiceret af) – tesen har været, at der kunne være geografiske forskelle i tilsy-

nets indsats eller alternativt i forståelsen, accepten og opfattelsen af problemets omfang, når det 

gælder det psykiske arbejdsmiljø på tværs af landet; 2) A- og B-siden på virksomhederne; og 3) 

virksomhedens størrelse.  
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Tabel 14: Vurdering af effekt af tilsynets besøg og indsats geografisk fordelt. (Kilde: Analyse 
Danmark 2009). 

Som det fremgår af tabellen, er der geografiske forskelle i vurderingen af Arbejdstilsynets indsats 

effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Således vurderer 29 % af respondenterne i hovedstadsområdet, 

at der har været en effekt; mens kun 19 % har den vurdering i Midt- og Nordjylland. Omvendt kan 

den samme tendens ikke genfindes, når tilsynets effekt på arbejdsmiljøarbejdet vurderes; så man 

skal nok være forsigtig med at konkludere for meget på det foreliggende grundlag. 
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Figur 6: Sammenstilling af medarbejderes og lederes vurdering af effekten af tilsynets indsats på 
henholdsvis det psykiske arbejdsmiljø og evnen til at arbejde med det psykiske AM. (Kilde: Analy-
se Danmark 2009). 

Som det fremgår af figuren, er der små forskelle mellem medarbejdernes vurdering og ledernes 

vurdering. I forhold til selve det psykiske arbejdsmiljø er der også 6 ledere, men ingen medarbejde-

re, der vurderer, at effekten er negativ (mens de tilsvarende tal for negativ effekt på arbejdspladser-

nes evne til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø er 2 ledere og 3 medarbejdere). Men forskel-

lene er så små; det er næsten mere overraskende, hvor ens vurderingerne er, hvilket i øvrigt er i 

overensstemmelse med Madsen m.fl.’s (2009), som har sammenlignet svarmønstre på A- og B-

siden når det gælder vurderingen af forhold, der vedrører arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet 

VOV (dvs. virksomhedsovervågningen) 2006 og også kun fundet små om end signifikante forskel-

le.  

Virksomhedernes størrelse har en vis betydning for vurderingen af tilsynsbesøgenes effekt på det 

psykiske arbejdsmiljø, idet de små virksomheder med 1-4 ansatte svarer markant benægtende på at 

besøget har haft effekt – hele 94 % – mens vurderingen af effekten er større blandt de mellemstore 

og store virksomheder. 25 % af virksomhederne med mere end 100 ansatte mener, at besøget ”I høj 

grad” eller ”I nogen grad” har haft effekt på det psykiske arbejdsmiljø, men til forskel fra den ellers 

overvejende positive vurdering af denne effekt så synes 4 ud af 10 af disse virksomheder, at effek-

ten har været ”Overvejende negativ”. Således er der flere større virksomheder, der oplever en effekt 

på det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med tilsynsbesøgene. Samtidig bedømmer de dog også i 

højere grad end gennemsnittet effekten negativt. 

Tendensen til, at helt små virksomheder med 1-4 ansatte vurderer effekten af arbejdstilsynets besøg 

og tilknyttede aktiviteter lavt, gælder også med hensyn til evnen til at arbejde med det psykiske ar-

bejdsmiljø. 85 % svarer, at de kun i mindre grad eller slet ikke oplever en effekt i denne henseende. 

De større virksomheder er lidt mere positive i deres vurdering. Hvor det var de største virksomheder 

med mere end 100 ansatte, der vurderede effekten på det psykiske arbejdsmiljø højest, er det virk-
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somhederne med mellem 20 og 99 ansatte, der er mest positive i deres vurdering af effekten på de-

res evne til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Her svarer 26 %, at Arbejdstilsynets besøg og 

eventuelt tilknyttede aktiviteter i høj grad eller i nogen grad har haft en effekt på deres evne til at 

arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. 

Når man altid går ud fra, at virksomhedens størrelse er et relevant mål, knytter det an til at organisa-

tions- og ledelsesstrukturen i stort omfang afhænger af størrelsen af virksomheden. Vi har i denne 

undersøgelse også et andet mål, der knytter sig til organisations- og ledelsesstrukturen. Vi har 

spurgt om, i hvilken grad arbejdet er styret af regler og tænkt, at spørgsmålet kunne sige noget om 

den oplevede bureaukratiseringsgrad af virksomheden. Her er antagelsen, at større og mere bureau-

kratiserede virksomheder ville have lettere ved at indgå i et samspil med Arbejdstilsynet som i sig 

selv er en ganske regelstyret instans. Det viser sig dog, at dette mål ikke umiddelbart giver en klare-

re sammenhæng end den, man kan finde mellem virksomhedsstørrelse og de brugte effektmål. 

Arbejdstilsynets evaluering af Arbejdsmiljøreformen  
I forbindelse med Arbejdsmiljøreformen bestilte Arbejdstilsynet en evaluering af reformen. Forelø-

bigt er der kommet delrapporter for to ud af de fire områder (Arbejdstilsynet 2008c; 2009a), som 

skal undersøges ifølge den officielle udgivelsesplan (Arbejdstilsynet 2009a, s. 126). Der er også an-

nonceret en samlet analyse. Den ene delrapport (Arbejdstilsynet 2008c) ser på effekten af smiley-

ordningen og på effekten af, at screeningen for en lang række af brancher blev forvarslet i forbin-

delse med udfasningen af BST-ordningen. Den anden delrapport (Arbejdstilsynet 2009a), som er 

den rapport vi vil fokusere på her, handler primært om effekterne af: screeningsbesøget, meddelel-

sen om at der gennemføres et tilpasset tilsyn, et almindeligt påbud og et rådgivningspåbud. Effekten 

af selve den autoriserede rådgivning, dækkes principielt af en anden delrapport. 

En kort resumering af delrapport 1 er, at effekten af smiley-ordningen ikke kan skelnes fra effekten 

af den forvarslede screening. Den forvarslede screening – og man er jo siden gået bort fra varslin-

gerne – har effekt på arbejdsmiljøarbejdet, primært APV’en, idet knap halvdelen gør en indsats her 

som forberedelse til at blive screenet. Delrapport 3 forholder sig også til smiley-ordningen og kon-

kluderer, at 3 % af alle virksomheder og 8 % af dem, der blev udtaget til tilpasset tilsyn, var motive-

rede af smiley’en; altså at effekten af smiley-ordningen vurderes som beskeden. 

Den grundlæggende struktur i den del af evalueringen, der er beskrevet i delrapport 3, er en yderli-

gere opdeling i tre delundersøgelser, kaldet 3B, 3C og 3D (3A er udgået, ligesom der heller ikke 

længere arbejdes med en delrapport 2).  

Delundersøgelse 3B er 39 kvalitative caseundersøgelser jævnt fordelt ud over 8 grupper af virk-

somheder, der alle er blevet screenet efter de regelændringer, der fulgte efter Serviceeftersynet. De 

8 grupper er: 1) uden påbud og ikke udtaget til tilpasset tilsyn, 2) 1-2 formelle påbud og ikke udta-

get til tilpasset tilsyn, 3) udtaget til tilpasset tilsyn, men uden påbud efter tilpasset tilsyn, 4) tilpasset 

tilsyn og almindeligt påbud, 5) undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø, 6) rådgivningspåbud 

på grund af mange arbejdsmiljøproblemer, 7) rådgivningspåbud på grund af ”komplekse og alvorli-

ge arbejdsmiljøproblemer og 8) almindelige og rådgivnings-påbud.  



 58

Delundersøgelse 3C er 401 telefoninterviews med virksomheder, der er screenet efter Serviceefter-

synet. Der er interviewet ca. 100 virksomheder inden for hver af grupperne 2) kun formelle påbud, 

3) tilpasset tilsyn uden påbud, 4) tilpasset tilsyn og almindeligt påbud og en gruppe bestående af 

virksomheder med rådgivningspåbud på grund af ”mange” eller ”komplekse og alvorlige” arbejds-

miljøproblemer (grupperne 6+7 ovenfor). Det er fra denne del af undersøgelsen de centrale kvanti-

tative resultater stammer. 

Delundersøgelsen 3D er fra før Serviceeftersynet og vedrører gruppe 3) tilpasset tilsyn uden påbud. 

Denne delundersøgelse er ikke helt så relevant her, blandt andet på grund af tidspunktet, som inde-

bærer, at en stor del af gruppen efter revisionen ville have ligget i gruppe 2) 1-2 formelle påbud. 

Som det fremgår af beskrivelsen af undersøgelsen, bærer den to problemer med sig, som den deler 

med vores survey: For det første sker kvantificeringen af effekterne på grundlag af respondenternes 

selv-rapportering, og for det andet er samplet bevidst valgt ikke repræsentativt. Undersøgelsen mar-

kante styrke er blandt andet en mere præcis udvælgelse af virksomhederne (i kraft af at man har 

brugt Arbejdstilsynets interne data om virksomhederne) og et større sample. 

Der er grund til at citere de spørgsmål, hvis svar bærer den væsentligste del af effektvurderingen i 

evalueringen. Den grundlæggende skabelon er: 

”Havde [forberedelserne til Arbejdstilsynets screening] en mærkbar effekt på arbejdsmiljøet i din 

virksomhed? (Sæt kun et kryds): Ja, Nej eller Ved ikke; og 

Havde [forberedelserne til Arbejdstilsynets screening] en mærkbar effekt på arbejdet med arbejds-

miljø i din virksomhed (sikkerhedsarbejdet/arbejdsmiljøarbejdet)? (Sæt kun et kryds): Ja, Nej eller 

Ved ikke.” 
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Det er respondenternes svar på disse spørgsmål, som udgør kerne i undersøgelsen og i vores refere-

ring af den. Vi kan nu sammenfatte evalueringens hovedresultater i følgende tabel. 

Sammenfatning af resultaterne af Evaluering af arbejdsmiljøreformen, del 3 

  
Mærkbar effekt på arbejdsmiljøarbejdet 

    
Mærkbar effekt på arbejdsmiljøet 

 Effekten af …     

Mærkbar effekt på enten ar-
bejdsmiljøet eller arbejds-
miljøarbejdet eller begge dele 

… information om Arbejdstilsynets scree-
ninger 

19 % 12 % 20 %    

… screeningsbesøg, som endte med en 
grøn smiley 

kan ikke kvantifi-
ceres 

      

… screeningsbesøg, som endte med 1-2 
formelle påbud 

29 % 20 % 32 %       

… screeningsbesøg, som endte med med-
delelsen om, at AT vil gennemføre et 
tilpasset tilsyn 

30 % 27 % 40 %       

… tilpasset tilsyn, der endte med rådgiv-
ningspåbud 

59 % 60 % 69 %       

… tilpasset tilsyn, der endte med alminde-
ligt påbud 

52 % 47 % 64 %       

… tilpasset tilsyn, der endte med en grøn 
smiley 

37 % 34 % 42 %       

Tabel 15: Effektvurderingerne fra Evalueringen af Arbejdsmiljøreformen (baseret på Arbejdstilsy-
net 2009a, sammenfatningsafsnit s. 5-7). 

Den første betragtning, som tallene i tabellen giver anledning til, er, at selv de svageste virkemidler, 

information om screeninger og screeningsbesøg, der endte med formelle påbud, har en ikke ubety-

delig virkning, som dog primært ligger på arbejdsmiljøarbejdet (noget i retning af ”vi fik lavet den 

APV, vi ellers ikke havde fået lavet”) eller på en kombination af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøar-

bejdet. Vi kender ikke tilsvarende tal for de virksomheder, som endte med en grøn smiley ved 

screeningsbesøget. I evalueringen forsøger man at skelne mellem effekten af screeningsbesøget og 

det tilpassede tilsyn. Screeningsbesøget har størst effekt, når det afsluttes med, at arbejdsstedet bli-

ver udtaget til tilpasset tilsyn. Selve det tilpassede tilsyn giver større effekt end screeningsbesøget; 

også i de tilfælde, hvor det tilpassede tilsyn ender med en grøn smiley. I den situation er det dog i 

praksis næppe muligt at skelne mellem, hvilken af de to slags besøg som gav den mærkbare effekt. 

Men alt andet lige er det det tilpassede tilsyn, der udløser et rådgivningspåbud eller et almindeligt 

påbud, der givet den største effekt. Næsten 70 % angiver en mærkbar effekt af det tilpassede tilsyn, 

der udløser et rådgivningspåbud (og igen her er det næppe muligt at skelne mellem det tilpassede 

tilsyn og det efterfølgende forløb med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver). 
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Videre kan man se, at for alle kategorier; undtagen ”tilsyn der fører til rådgivningspåbud”; er effek-

ten større på arbejdsmiljøarbejdet end på arbejdsmiljøet. Det er på den ene side nok forudsigeligt, 

fordi den indirekte forbedring af arbejdsmiljøet, der hænger sammen med et bedre arbejdsmiljøar-

bejde, i mange tilfælde ikke opfattes som en effekt af reguleringen. Omvendt er et bedre arbejdsmil-

jøarbejde jo kun interessant som et middel til et bedre arbejdsmiljø og sidste ende sundere medar-

bejdere. 

Man kan på baggrund af tallene for de mere alvorlige reguleringstiltag; det vil sige de tilpassede til-

syn, der endte med rådgivningspåbud eller almindelige påbud; diskutere om disse reguleringstiltag 

har en tilstrækkelig effekt. I lyset af de effekt-målinger, der er dokumenterede i den internationale 

forskningslitteratur, må så klare indikationer af effekt, som evalueringen af Arbejdsmiljøreformen 

finder, dog siges at være overordentligt tilfredsstillende. Omvendt er det selvfølgelig beklageligt at 

36 % af de virksomheder, der har fået et almindeligt påbud, og 31 % af dem der har fået et rådgiv-

ningspåbud, ikke vurderer, at der har været en mærkbar effekt. Men det er også klart, at de mere al-

vorlige reguleringstiltag har en væsentlig større effekt end tilsynets blotte tilstedeværelse. Der er en 

dosis responssammenhæng, hvor større dosis giver mere virkning, samtidig med at problemerne 

selvfølgelig også typisk har været mere alvorlige i disse virksomheder, og det derfor også er nem-

mere at registrere en ”mærkbar effekt” i disse tilfælde i forhold til der, hvor sanktionerne er fravæ-

rende eller mindre omfattende. 

Spørgsmålet i forbindelse med evalueringens spørgeskemaundersøgelse er, hvor troværdige de op-

lysninger, som respondenterne afgiver, er. Ikke fordi, der er grund til at antage andet, end at højst et 

fåtal taler mod bedre vidende. Men fordi svarene på denne type af spørgsmål både indeholder et 

stort element af individuel bedømmelse og en stor usikkerhed: Opfattes en forbedring som ”mærk-

bar” eller ej, oplever respondenten en given forbedring selv, eller er det kun nogle af vedkommen-

des kolleger, er forandring udvisket af tidens gang, eller har respondenten et personligt ansvar, der 

får vedkommende til at fortolke det skete i et lidt for positivt – eller negativt – lys? NFA har for ny-

lig (Mikkelsen m.fl. 2009) lavet en lille analyse af forholdet mellem arbejdsmiljøoplysninger afgi-

vet ved telefoninterviews og oplysninger indsamlet ved arbejdsstedsbesøg af trænede rapportører. 

De fire spørgsmål, man har testet, er mere faktuelle end dem, vi diskuterer her (fx har arbejdsstedet 

en skriftlig APV), og alligevel konstaterer undersøgelsen ganske store afvigelser mellem informati-

oner indhentet på de to måder: Det spørgsmål, hvor der er størst afvigelse mellem, hvad responden-

terne angiver i forbindelse med et telefoninterview, og hvad rapportørerne finder, går på, om virk-

somheden følger op på igangsatte arbejdsmiljøforbedringer. Det spørgsmål er nok det spørgsmål af 

de fire, der minder mest, om de her diskuterede effekt-spørgsmål; her er der 43 % af respondenter-

ne, der siger, at de følger op på arbejdspladser, hvor rapportørerne har registreret det modsatte.  

 

Samlet set for hele den kvantitative del af analysen af virkning kan man sige, at effektmålinger, som 

vores, og dem der er gennemført i evalueringen af Arbejdsmiljøreformen, er vanskelige og behæf-

tede med stor usikkerhed. Alligevel giver det valgte design i forbindelse med evalueringen nok så 

præcist et billede af effekten af de reguleringsværktøjer, som Arbejdsmiljøreformen bruger, som 

man kan håbe på. Vi skal i det følgende vise, hvordan nogle dynamikker kan udløse en undervurde-
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ring af virkningen af Arbejdstilsynets indsats; men som skrevet, er der bestemt også muligheder for 

overvurderinger. Det er alt i alt vores vurdering, at der nok sker en vis overvurdering af effekten af 

Arbejdstilsynets indsats; men at selv i det lys er der grund til at vurdere, at arbejdsmiljøreguleringen 

gør ”en mærkbar forskel” i mange af de virksomheder, som oplever især det tilpassede tilsyn, og 

hvad deraf følger. 

Virkningsdynamikker 

Arbejdstilsynets besøg som en anledning 

Hvad der sker på en arbejdsplads, når Arbejdstilsynet kommer på besøg og måske afgiver et påbud, 

beskrives principielt i organisationsteorien eller i hvert fald dele af den. Men organisationsteorien er 

ikke én sammenhængende generelt accepteret teori. Den findes i mange aftapninger. Den aftapning, 

vi abonnerer på i denne undersøgelse, lægger vægt på, hvordan tiden har en afgørende indflydelse 

på, hvad der sker i en organisation. I en vis forstand er alle organisationer underlagt et overgribende 

og uomgængeligt krav om effektivitet og rationalitet; men dette krav er ikke entydigt, det skal for-

tolkes, før det bliver til virkelighed. Og en væsentlig del af denne fortolkning sker i en vedvarende 

dynamisk proces, som er præget af, at der hele tiden kommer ny anledninger til at fortolke og hand-

le. Alle i en organisation, nogle mere end andre, bliver løbende bragt i situationer, hvor de skal rea-

gere på et forhold. Det kan være alt fra et koncernregnskab og -budget til oplysningen om, at nu er 

Arbejdstilsynet begyndt at screene alle virksomhederne i vores branche. Er det vigtigt eller ej? 

Hvad skal prioriteres? Hænger det sammen med noget, vi allerede slås med? Har vi nogen løsnin-

ger? Kan vi eventuelt kæde løsningerne sammen? Eller er det bedre at holde det adskilt? Og i mor-

gen kommer der nye anledninger; en kunde klager, en bus brænder sammen, og sikkerhedsudvalget 

er ikke blev indkaldt som lovet. Skal man reagerer på det, eller skal man bare lade det passere? 

Arbejdsmiljøet, har som så mange andre problemstillinger i en organisation, en dobbeltplacering. På 

den ene side er (næsten) alle enige om, at arbejdsmiljøet er af strategisk betydning – når alt kommer 

til alt, er medarbejderne jo vores vigtigste ressource. På den anden side er der hele tiden noget her-

og-nu vigtigt, der presser sig på og lige skal løses først … På en og samme gang er arbejdsmiljøet 

strategisk og perifert. I praksis håndteres den slags problemstillinger i en organisation blandt andet 

ved hjælp af såkaldt seriel opmærksomhed. Først tildeler vi denne problemstilling opmærksomhed; 

hvad gør vi ved det? Så tildeler vi den næste problemstilling opmærksomhed; hvad gør vi her? Og 

så videre. Arbejdsmiljøet når vi billedligt talt til omkring punkt 7 på dagsordenen. 

Vanskeligheden ved seriel opmærksomhed er, at vi af gode praktiske grunde isolerer de forskellige 

problemstillinger fra helheden og hinanden. Og det betyder, at vi på forskellige punkter, ofte uden 

at være opmærksomme på det, organiserer tiltag, som ikke understøtter hinanden eller i værste fald 

modarbejder hinanden. 

Denne beskrivelse af organisatoriske dynamikker er ikke et forsøg på at beskrive en patologisk vir-

kelighed. Det er et forsøg på at beskrive væsentlige aspekter af hverdagen i alle organisationer. Den 

hverdag som arbejdsmiljøhensynet skal finde sin plads i, hvis arbejdsmiljøet skal forbedres. 
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I morgen kommer Arbejdstilsynet; hvad skal vi gøre i dag for undgå yderligere problemer med dem 

og øvrigt få mest muligt ud af den ressource, det er, at de kommer her hos os? 

Ovenstående beskrivelse af, hvordan arbejdsmiljøet indgår i en organisatorisk dynamik, fremtræder 

måske som en lidt løssluppen beskrivelse af noget vi alle godt kender, men samtidigt også har svært 

ved at acceptere. Det er det måske også; men i denne sammenhæng er det primært et forsøg på at 

introducere et teoretisk perspektiv på visse organisationsdynamikker. Et teoretisk perspektiv som 

har sin egen kongerække (Herbert Simon, James G. March, Robert Weick). Et teoretisk perspektiv, 

der er kontroversielt (lige som alle de andre er det), men veletableret. Et perspektiv som efter vores 

overbevisning på afgørende måder viser vigtige aspekter af den virkelighed som både tilsyn, tilsyns-

førende og virksomheder skal agere i. 

Et kodeord i beskrivelsen er ”anledning”. Arbejdsmiljøet bliver gjort til genstand for (seriel) op-

mærksomhed, når der er en anledning til det. En pjece fra Branchearbejdsmiljørådet vil fx ofte være 

en lille anledning, men faktisk har anledninger ikke rigtigt nogen størrelse, før de bliver fortolket 

som sådan af nogle af de relevante aktører. Alligevel udgør et tilsynsbesøg en lidt større anledning; 

blandt andet fordi tilsynet kommer som en myndighed, altså med en formel og legitim ret til at gribe 

ind i, hvad der sker på virksomheden. 

Resten af dette hovedafsnit diskuterer Arbejdstilsynet som anledning til at gøre noget ved arbejds-

miljøet.  

Virkning – en vurdering i flere skridt 

Vi begynder med en case-beskrivelse fra et af rengøringsfirmaer, der illustrerer at virksomhedernes 

vurdering af effekt ikke er entydig: 

Rengøringsfirmaet er en del af en større koncern med flere tusinde ansatte, hvor rengørings-

delen er et af en række forretningsområder. Rengøringsområdet er opdelt i en række regiona-

le enheder, og sikkerhedsorganisationen er regionsopdelt med sikkerhedsgrupper tilknyttet de 

største arbejdspladser. 

I forbindelse med et interview af sikkerhedslederen i firmaet beskriver han en række forløb. 

Vi besøgte firmaet, fordi de havde en rød smiley i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø. På-

buddet fra Arbejdstilsynet omhandlede en lille gruppe servicemedarbejdere, som gør rent på 

en psykiatrisk afdeling på et større sygehus. Medarbejderne var utrygge i omgangen med de 

psykiatriske patienter. Påbuddet blev fulgt op af en uddannelsesindsats spredt over flere dage 

og en nødplan, som beskriver, hvad der skal foregå, hvis en medarbejder bliver udsat for no-

get ubehageligt. Sikkerhedslederen, som var relativt nyansat, sagde: ”Det undrede også mig, 

at vi havde en rød smiley. Jeg spurgte mig for og fik at vide, at vi havde indført handlings-

planen, men havde glemt at melde tilbage til Arbejdstilsynet. Det var faktisk så god en plan, 

så sygehusledelsen ville indføre den for hele sygehuset. Da jeg hørte det, besluttede vi faktisk 

at indføre nødplanen for hele vores firma, så det er vi i gang med, selvom den selvfølgelig 

ikke er ligeså relevant i resten af organisationen som i de psykiatriske afdelinger”. 
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I beskrivelsen af, hvordan det var gået i forbindelse med det særlige tilsyn, hvor rengørings-

branchen blev besøgt, er den første bemærkning, at der havde været et tilsyn ude i en af regi-

onerne: ”…, fx var der en rengøringsassistent, der ikke havde indstillet sin indstillelige mop-

pe, så fik vi et påbud, og på den måde fik vi en masse ligegyldige påbud, … Det skabte sådan 

en underlig fornemmelse”; man fornemmer irritationen. Videre er overvejelsen, at det karak-

teristisk er ergonomiske problemer, der dominerer. ”Den dér på sygehuset er den eneste 

’psykisk arbejdsmiljø’ vi har fået”. Lidt senere i forløbet spørger vi sikkerhedslederen, hvor-

dan han vurderer, de påbud Arbejdstilsynet har givet. Han svarer: ”For at give et eksempel 

fik vi et påbud i et køkken med en maskine, der skulle løftes ved rengøring, der fik vi et på-

bud: Det var helt på sin plads”. Og derefter opregnede sikkerhedslederen en række påbud, 

som han opfattede som ”helt på sin plads”; ”Størstedelen af påbuddene giver mening”. 

På det ergonomiske område har det i forbindelse med arbejdet på et hotel og i en kantine væ-

ret givet rådgivningspåbud. Arbejdsmiljørådgiverne blev fundet på internettet, og der var stor 

tilfredshed med rådgivningen. I kantinen indkøbte virksomheden løftekraner til tunge løft, og 

på hotellet indkøbte de nye linnedvogne, hvor motorerne fungerede. De oplevede heldigvis, 

at kunderne i disse tilfælde var imødekommende overfor at investere i hjælpemidler, selvom 

medarbejderne ikke er ansat hos dem, men i rengøringsfirmaet.  

Senere taler vi med en sikkerhedsrepræsentant, som fortæller om et tilsynsbesøg ude hos en 

stor kunde, hvor de tilsynsførende kun så lageret med rengøringsmidler og kontoret. Besøget 

endte med et påbud om et hæve-sænkebord til kontoret. Sikkerhedsrepræsentanten ville ger-

ne have haft, at de tilsynsførende så på rengøringsarbejdet, efterså at vognene var i orden og 

evt. fik øje på noget, de ikke selv havde fået øje på.  

Sikkerhedsrepræsentanten fortæller desuden, at den nuværende udbudsrunde skaber psykiske 

problemer for dem alle. De var alle blevet opsagt, men på grund af problemer med udbuds-

materialet er deres ansættelse nu blevet forlænget med 6 måneder. 

(Rengøringsfirmaet, rød smiley) 

 

I flere af vores cases, som er domineret af gule og røde smileys, er der i umiddelbar forlængelse af 

tilsynsforløb samt påbud, blevet iværksat konkrete initiativer. Det drejer sig for eksempel om ind-

køb af en kran til at afhjælpe tunge løft (i casen ovenfor), oprydning i kemiske produkter eller gen-

nemførelse af et konflikthåndteringskursus. Alle er tiltag som opleves som konkrete forbedringer af 

arbejdsmiljøet, og som opfylder et påbud fra Arbejdstilsynet. I flere af vores case-virksomheder har 

tilsynsforløbet også sat gang i arbejdet med handlingsplaner om psykisk arbejdsmiljø. 

Der er et mønster, som kan findes i rengøringscasen, men som går igen i andre af vores cases. Når 

man spørger til effekten eller virkningen af tilsynets besøg og eventuelle påbud, er svaret i første 

omgang, at tilsynets indsats var ubetydelig – ellers som i casen primært anledning til irritation. Men 

efter en yderligere spørgen ind til forløbet ender hovedparten af de interviewede med at give udtryk 

for, at tilsynets har udløst en række tiltag; nogle som ovenstående umiddelbart i forlængelse af til-

synets indsats, andre mere indirekte som eksemplet med nødplanen i eksemplet ovenfor. I transport-
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firmaet, som grundlæggende var forbeholden overfor Arbejdstilsynets indsats (se side 88), nævnes 

også en ’back up-gruppe’ i forbindelse med vold, som et godt udkomme af forløbet. 

Videre er der en interessant tilbøjelighed i virksomhedernes fortolkning af forløbet. Respondenterne 

giver sjældent Arbejdstilsynet meget af æren for de konkrete tiltag, der er gennemført på deres ar-

bejdsplads. Hos bilforhandleren er de sikre på, at ”det var sket alligevel”, og på døgninstitutionen 

medgiver interviewpersonerne, at Arbejdstilsynet fik processen til at gå hurtigere og gjorde den me-

re konkret – men ”det var jo nogle ting, vi godt selv vidste.” 

Disse virksomheders oplevelse er således ikke, at Arbejdstilsynets besøg har sat noget helt nyt i 

gang – de har højest speedet processen op og måske hjulpet med at få konkretiseret problemerne, 

som virksomheden allerede var opmærksom på eller allerede arbejdede med. I rengøringsfirmaet 

beskrives Arbejdstilsynets påbud som ”sund fornuft”, og de kan ”sagtens” forstå de fleste påbud, de 

har fået. Arbejdstilsynets funktion opfattes som at komme med ”nye øjne” og se ting, som man 

glemmer i hverdagens rutiner. Arbejdstilsynets indgriben bliver for disse virksomheder en anled-

ning til at komme i gang med problemer, man egentlig godt kendte til eller betragter som ”common 

sense”, når de først er påpeget. 

Til dette kan man sige, at det kun er positivt, at virksomhederne føler så stort ejerskab over deres 

arbejde med at løse deres arbejdsmiljøproblemer, at de kun vil give Arbejdstilsynet æren for at 

speede processen lidt op eller påpege åbenlyse problemer, som tilfældigvis var blevet overset. Det 

er netop ejerskab, der skal til for at få løst arbejdsmiljøproblemer gennem virksomhedernes egne 

indsatser. En anden grund til, at Arbejdstilsynet ikke får æren for tiltagene på virksomhederne, kan 

også være, at de tilsynsførende formår at aktivere virksomhedernes egen viden, når de udfører til-

synsbesøg og dermed er med til at skabe ejerskabet både over problemdefinitioner og løsninger. 

Den dynamik, der her er beskrevet, indebærer, at respondenterne ofte undervurderer virkningen af 

Arbejdstilsynets indsats. Hos virksomhedens aktører sker der en fortolkningsmæssig afkobling af 

tilsynsforløbet og virkningerne af det. 

Spredning 

Flere af de case-virksomheder, vi har besøgt, har været store organisationer med mange medarbej-

dere og afdelinger. I sådanne store virksomheder inspicerer Arbejdstilsynet ikke alle afdelinger og 

adresser, men udvælger nogle at fokusere på. I disse organisationer kan man håbe, at eventuelle på-

bud og tilknyttede løsninger skaber læring i organisationen som sådan og ikke kun på den specifik-

ke arbejdsplads, hvor påbuddet er udstedt, således at lignende arbejdspladser, med lignende ar-

bejdsmiljøproblemer, i samme virksomhed kan tage lignende tiltag uden, at et påbud er nødvendigt. 

Rengøringsfirmaet er et eksempel på, hvordan en sådan spredning har fundet sted. Eksemplet er 

nødplanen, der både spredte sig på både sygehuset og i rengøringsfirmaet. Det er her interessant at 

se lidt nærmere på, hvordan spredningen af planen opstod. På hospitalet har vi ikke indblik i de 

nærmere omstændigheder ud over, at de fandt planen interessant og besluttede at implementere den 

på hele hospitalet. I rengøringsvirksomheden skete spredningen dog mere eller mindre tilfældigt, 

idet sikkerhedslederen blev overrasket over, at virksomheden havde en rød smiley på Arbejdstilsy-
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nets hjemmeside, ringede til Arbejdstilsynet og fik at vide, at der manglede en tilbagemelding ved-

rørende det ovennævnte påbud. Dette blev så anledning til, at han kiggede nærmere på handlings-

planen og fandt den brugbar. Spredningen sker altså ved en vis tilfældighed, og ikke som en del af 

et velkendt mønster af organisatorisk læring. Der er ingen automatik forbundet med spredningen. I 

forbindelse med andre afgivne påbud fortæller sikkerhedslederen, at disse rapporteres til sikker-

hedsorganisationen, men at det derefter er op til de enkelte distrikter at reagere, og at der ikke følges 

systematisk op på dette. 

Om Arbejdstilsynets påbud får en spredningseffekt, afhænger således i dette tilfælde – men desvær-

re nok typisk – i høj grad af, hvordan virksomheden vælger at håndtere de afgivne påbud, og om det 

falder de implicerede aktører, ind at erfaringerne kunne være relevante for andre end de direkte be-

rørte medarbejdere. 

Organisatoriske komplikationer 

Gennem vores interviews og historieværksteder er der dukket nogle interessante effekter og pro-

blemstillinger op, der vedrører organisatoriske forhold i de besøgte virksomheder. 

Vi begynder med, hvordan virksomhederne håndterer udgifter, der afledt af tilsynets besøg og på-

buddene. Tre af vores case-virksomheder illustrerer tre forskellige måder, som det sker på. I den ene 

case-virksomhed – bilforhandleren – bruges varslingen om, at Arbejdstilsynet kommer på scree-

ningsbesøg med succes internt i organisationen til at flytte økonomiske ressourcer til arbejdsmiljøet. 

Sikkerhedslederen beskriver, hvordan han har advaret resten af ledelsen om, at ”nu kommer scree-

ningen, vi skal have tjek på det og det og det” – med hans egne ord en form for ”ulven kommer”-

metode. Ud fra et myndighedssynspunkt må dette betragtes som en succeshistorie – virksomheden 

opprioriterer arbejdsmiljøet økonomisk blot ved varslingen om, at myndigheden kommer på uan-

meldt kontrolbesøg. 

På de to andre case-virksomheder flyder de økonomiske ressourcer ikke ligeså nemt til arbejdsmil-

jøområdet, men Arbejdstilsynets besøg bruges dog stadig i de interne forhandlinger omkring bud-

gettet. På den ene case-virksomhed (døgninstitutionen) bruges Arbejdstilsynets påbud som retfær-

diggørelse for budgetoverskridelser, man betragter som nødvendige, og sikkerhedsgruppen havde 

ligefrem på forhånd håbet på at få nogle påbud, da disse kan bruges som en moralsk ballast i argu-

mentation for budgetoverskridelser.  

På den anden case-virksomhed – børn og unge kontoret beskrevet side 69 – er den berørte afdeling 

blevet pålagt at holde udgifterne forbundet med Arbejdstilsynets besøg inden for det oprindelige 

budget. De afgivne påbud fra Arbejdstilsynet krævede dog nogle investeringer, der ikke var med-

regnet i budgettet. Her blev der ikke tale om budgetoverskridelser som ovenfor, men i stedet en til-

ladelse til omrokering i budgettet fra det medarbejderne ser som kerne-området for arbejdet, til ar-

bejdsmiljøposten. Her var Arbejdstilsynets indgriben således ikke medvirkende til at få tilført ekstra 

ressourcer eller til at retfærdiggøre budgetoverskridelser, men medvirkede i stedet til at fjerne res-

sourcer fra kerne-arbejdsområdet. Det havde været en frustrerende oplevelse for medarbejderne. 
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Den første case viser et eksempel på en strategi, hvor Arbejdstilsynet bruges aktivt på forhånd for at 

løfte området økonomisk, med succes. Den anden case viser en mere passiv strategi, hvor man ven-

ter på tilsynsbesøget og håber på at modtage påbud, der kan bruges i organisationen til at retfærdig-

gøre udgifter til det, der opfattes som nødvendigt. Den tredje case er et eksempel på en situation, 

hvor organisationen ikke bakker op med ekstra ressourcer, og arbejdspladsen må løse problemet in-

den for eget budget, på bekostning af kerneområdet. Tilsynets indgriben betyder altså tydeligvis no-

get for balancen mellem udgifter til arbejdsmiljø og andre udgifter. Det er ikke overraskende, da 

påbud jo skal efterkommes, og udgifter forbundet med dette skal afholdes. De tre cases illustrerer 

dog, hvor forskellige effekter Arbejdstilsynets indgriben har, alt efter de organisatoriske muligheder 

arbejdspladsen har. 

Eller sagt på en anden måde: Arbejdstilsynets indsats fungerer også som anledninger i den slags or-

ganisatoriske processer, man kan kalde politiske processer. I den klassiske forståelse udspiller de 

sig typisk i relationen mellem A- og B-siden i sikkerhedsorganisationen; men vi har kun fundet dem 

i spillet mellem forskellige ledere – fx lokale ledere i forhold til centrale ledere eller sikkerhedslede-

ren i forhold til den øvrige ledelse. 

Et andet aspekt af diskussionen om ”organisatoriske komplikationer”, er spørgsmålet om, hvordan 

forskellige organisationer i praksis er vævet sammen. Det har særligt været i vores case-

virksomheder i rengøringsbranchen, at vi er blevet opmærksomme på denne problemstilling, men 

også hos bilforhandleren spillede problemstillingen ind. 

Begge rengøringsvirksomheder arbejder med udliciteret rengøring hos andre virksomheder og har 

begge oplevet at få påbud fra Arbejdstilsynet, hvor de var nødt til at involvere deres kunder. Den 

ene virksomhed gav udtryk for, at der ikke havde været nogen problemer med at engagere kunderne 

i at efterleve Arbejdstilsynets påbud – også selvom det krævede investeringer i nyt materiel fra 

kundernes side. Den anden rengøringsvirksomhed havde på interviewtidspunktet en uafklaret sag 

med en kunde angående et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende tunge løft. Her var virksomheden 

mindre sikker på kundens samarbejdsvillighed. Løsningen på problemet kunne eventuelt være at af-

sætte to medarbejdere til at løfte, men dette ville øge prisen for deres service, hvilket de forventede 

kunne føre til, at de ville tabe kontrakten med kunden. Virksomheden kan altså ikke efterkomme 

Arbejdstilsynets påbud uden kundens samarbejdsvillighed – enten ved investeringer i mere hen-

sigtsmæssigt materiel for at undgå tunge løft, eller ved at acceptere at prisen for rengøringen bliver 

højere i kraft af, at der skal afsættes to medarbejdere til at løfte sammen. 

Bilforhandleren har stået i en lignende situation, hvor de, da de ikke kunne leve op til reglerne om-

kring arbejdsmiljømæssigt forsvarlige faciliteter til Textyl-behandling, har måttet lægge dette ud til 

en underleverandør. Dette har været en udfordring i forhold til deres kontraktmæssige forhold til 

bilproducenterne, der ellers krævede, at opgaven blev udført af virksomheden selv. 

Disse tre eksempler viser, at det kan være vanskeligt for virksomheder at agere i forhold til påbud 

og regler, når der er andre kontraktlige og samarbejdsmæssige flader indblandet, som overskrider 

virksomhedens egenkompetence og dermed begrænser deres handlefrihed. Det viser endvidere, at 

deres kunders indstilling til sagen kan være ganske afgørende. 
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Denne problemstilling er jo ikke ny. I bygge- og anlægs-sektoren har forskellige organisationer væ-

ret sammenvævede på det samme arbejdssted i årevis. Det nye er, at med outsourcing og udlicite-

ring har den slags komplikationer bredt sig til en større del af arbejdsmarkedet; rengøring og per-

sontransport er de eksempler, vi har mødt. 

Opsamling – Vil selv, kan måske – og har brug for e t skub 
Hvad kan vi sige om effekten eller virkningen af reguleringen af arbejdsmiljøet? Ihukommende re-

sultatet af vores litteraturstudie er der grund til at være forsigtig med store forventninger til hvor 

meget vi kan sige om det, og vi har derfor valgt flere tilgange til problemstillingen: Hvordan vurde-

rer virksomhederne selv virkningen af Arbejdstilsynets indsats; og hvordan tolker vi virksomheder-

nes adfærdsmønster i forbindelse med tilsynet (primært som beskrevet af virksomhederne selv).  

Spørgsmålet om reguleringens effekt er helt central for diskussionen af, hvilke virkemidler regule-

ringen skal benytte sig af samtidigt med, at spørgsmålet om måling af effekt er vanskeligt at give 

entydige og præcise svar på. Der er langt mellem reguleringspåvirkningen og udfaldet på medarbej-

dernes sundhed, og de mellemliggende variable: Arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet er heller 

ikke er helt nemme at fastlægge entydige mål for. 

Knapt 1/3 af de adspurgte i vores survey angiver at de har lavet deres APV på baggrund af et påbud 

fra Arbejdstilsynet samtidigt med, at de vurderer, at Arbejdstilsynsforløbets effekt på deres ar-

bejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde er meget lille. Vi er af den opfattelse at denne vurdering af effek-

ten er en undervurdering af Arbejdstilsynets betydning, og ser den som et udtryk for virksomheder-

ne gerne vil fremstå som dem, der har æren for indsatsen; dem, der har ejerskabet til arbejdsmiljø-

indsatsen. Og i forlængelse af dette indgår det ikke i virksomhedernes forståelse at det har været 

nødvendigt at nogen udefra har skabt opmærksomhed om problemerne og sat handlinger i gang.  

Arbejdstilsynets egen evaluering af virkninger af arbejdsmiljøreformen viser, at der er mærkbare ef-

fekter, specielt når virksomheden bliver udtaget til det tilpassede tilsyn. Alvorligere reaktioner giver 

større effekt samtidigt med, at også blandt virksomheder der har modtaget en af de mere alvorlige 

reaktioner er 35 %, der angiver at der kun har været meget lille effekt af tilsynsforløbet. Desuden 

peger evalueringen på, at smiley-ordningen ikke har den store gennemslagskraft. 

I både vores survey og i case-virksomhederne er leder- og medarbejderbesvarelserne ganske sam-

stemmende. Og vores cases henleder da også opmærksomheden på andre brudflader i arbejdsmiljø-

arbejdet end den klassiske leder- og medarbejderside modstilling. Det er især forholdet mellem in-

stitutionsledelse og forvaltningsledelse i det offentlige system og mellem sikkerhedsleder/øverste 

ledelse på det private område, der springer i øje. Hvordan resten af medarbejdergruppen ser på de-

res repræsentanter og i øvrigt vurderer arbejdsmiljøindsatsen i virksomheden, kan vi kun gisne om. 

Baggrundsforståelsen for at se på virkningsdynamikkerne i virksomhederne er at Arbejdstilsynsbe-

søget ses som en betydningsfuld anledning – om end stadig på linie med andre større og mindre an-

ledninger – til at gøre noget ved arbejdsmiljøet. Virksomhedernes forståelse, fortolkning og priorite-

ring af indsatser i forbindelse med forløbet er stærkt bundet op af, at den opmærksomhed Arbejds-

tilsynets besøg giver anledning til. I virksomhedernes travle hverdag kan den opmærksomhed som 
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arbejdsmiljøet gives, karakteriseres som seriel, afbrudt af mange andre prioritering og dermed af-

hængig af, at der bliver skabt anledninger, som genopliver fokus på området.  

Dette viser sig først og fremmest i, at en overvejende del af virksomhederne erkender, at de reaktio-

ner de får og de områder, som Arbejdstilsynet retter deres opmærksomhed mod er relevante og for-

nuftige områder, som de også selv har tænkt, at de ville gøre noget ved.  

Til sidst har vi set på de begrænsninger som Arbejdstilsynets nuværende regulering møder i virk-

somheder. Filosofien bag tilsynsbesøgene er jo, at der skal ske en spredning af den viden om risici 

og håndtering af risici, som følger i kølvandet på Arbejdstilsynets besøg. Denne spredning har vi 

kun fundet sporadisk og som tilfældige sammentræf. En anden problemstilling er, hvordan virk-

somheden håndterer eventuelle udgifter i forbindelse med et tilsyns krav, hvor så forskellige håndte-

ringer som tilførsel af ressourcer, legitimering af overskridelse af budgetter og at skulle finde midler 

til arbejdsmiljøforbedring i de borgerrettede midler viser, hvor forskelligt virksomhederne forstår og 

indplacerer spørgsmålet om arbejdsmiljø i deres økonomiske prioriteringer.  

Og til sidst er der spørgsmålet om de organisatoriske grænser, som ikke er et nyt problem, men som 

breder sig fra primært at have været et problem i reguleringen af bygge- og anlægsbranchen til nu 

også at være en udfordring fx i det udliciterede arbejde i rengøringsbranchen eller i de store kon-

traktlige bindinger på internationale virksomheder, hvor virksomhederne ikke bare lige kan løse et 

arbejdsmiljøproblem uden, at andre organisationer skal acceptere og medvirke til at løse arbejdsmil-

jøproblemer. 

Med disse udfordringer for reguleringen generelt vil vi nu gå videre til at se på de udfordringer som 

reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø stiller, og hvordan disse udfordringer håndteres.
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Afsnit 8: Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 
Det psykiske arbejdsmiljø skiller sig ud og får særlig opmærksomhed i Serviceeftersynet. Og i 2005 

udpegede regeringen psykisk arbejdsmiljø som et af de fire prioriterede område i arbejdsmiljøet 

frem til 2010. Det gjorde man ved at følge Arbejdsmiljørådets indstilling (Arbejdsmiljørådet 2005), 

og i regeringens eget dokument citeres indstillingen med ordene: ”Arbejdsmiljørådet ønsker at prio-

ritere psykisk arbejdsmiljø på grund af områdets alvorlige helbredskonsekvenser og dets beskæfti-

gelsespolitiske konsekvenser i form af sygefravær samt på grund af områdets store udbredelse og 

stigende udviklingstendens.” Videre hedder det fx: ”Regeringen lægger også vægt på, at de priorite-

rede arbejdsmiljøproblemer hviler på et solidt fagligt grundlag, …” og ”Det er regeringens opfattel-

se, at Arbejdsmiljørådet har peget på fire centrale arbejdsmiljøproblemer, hvor der for hvert enkelt 

problem er solid faglig begrundelse for, at det skal prioriteres.” (alle tre citater er fra Regeringen 

2005). Der er således bred anerkendelse af, at det psykiske arbejdsmiljø er en vigtig samfundsmæs-

sig problemstilling; og at denne anerkendelse hviler på et solidt fagligt grundlag.  

Spørgsmålet er nu, hvordan Arbejdstilsynet løfter sin del af opgaven; hvad er de særlige udfordrin-

ger ved at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø? Og hvilke forhold er med til at afgøre, om til-

synet med det psykiske arbejdsmiljø kan siges at række videre til forbedring af arbejdsmiljøet – og 

helt hen mod endemålet: Et sundt psykisk arbejdsmiljø? 

Vi har valgt at besvare det overordnede spørgsmål ved 4 underspørgsmål: 

• Hvilke udfordringer ligger der i virksomhedens egen opfattelse af deres psykiske arbejdsmiljø? 

• Hvordan fungerer de værktøjer, der er udviklet og bruges til at føre tilsyn med det psykiske ar-

bejdsmiljø? 

• Hvordan forholder Arbejdstilsynets fokus på 6 risikofaktorer sig til den forskningsmæssige vi-

den om, hvilke faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, der forårsager sygefravær?  

• Hvad er de foreløbige erfaringer med sammenhængen mellem tilsynets indsats og forbedringer-

ne af det psykiske arbejdsmiljø? 

 

Afsnittet bygger på analyse af flere kilder: Både vores kvalitative materiale og kvantitative survey 

bidrager til dette afsnit. Til spørgsmålet om sammenhængen mellem sygefravær og psykisk ar-

bejdsmiljø bruger vi blandt andet tal og analyser fra Arbejdstilsynets Overvågningsrapporter (Ar-

bejdstilsynet 2009b; 2009c; disse rapporter trækker selv på data fra NAK-undersøgelsen i 2005 og 

fra DREAM-registret).  

Men først en rammehistorie om den svære kunst at regulere det psykiske arbejdsmiljø: 

Fire forvaltningsafdelinger inden for børne-ungeområdet fusioneres efter kommunalreformen 

og flytter sammen januar 2007. Efterfølgende flytter man en del af afdelingen ud i 6 di-

striktskontorer, hvor de fysiske rammer er meget trange, og de er ikke færdigombygget før de 

tages i brug.  

Personaleressourcerne er stærkt nedskårne. Medarbejderne må påtage sig mange sager, og 

det fører til udbrændthed, sygemeldinger, og at folk rejser fra afdelingen. Afdelingens lokale 
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leder forsøger at få den øverste ledelse til at forstå, at der mangler et tocifret millionbeløb i 

hans budget, hvis afdelingen skal komme til at hænge sammen. Øverste ledelse afviser at til-

føre ressourcer. Sikkerhedsrepræsentanten afholder flere møder med den øverste ledelse og 

gør opmærksom på problemerne. De har lyttet, men afvist, at der fandtes løsninger. 

Derfor tilkalder sikkerhedsrepræsentanten Arbejdstilsynet i foråret 2008. Arbejdstilsynet og 

sikkerhedsorganisationen aftaler 4 gruppesamtaler med medarbejderne og en sidste gruppe-

samtale med den lokale ledelse. Samtalen med ledelsen starter med, at Arbejdstilsynets til-

synsførende fortæller, at de vil give 5 strakspåbud på distriktskontorerne om vold og trusler 

om vold, og da der er så mange påbud, udløser det et rådgivningspåbud. På et opfølgende 

møde med den samlede ledelse fastholder Arbejdstilsynet påbuddene om vold og giver desu-

den tre rådgivningspåbud om arbejdsmængde og tidspres.  

Leder og sikkerhedsrepræsentant oplever ikke, at der er dialog om hverken problemerne eller 

afgørelserne. De oplever de tilsynsførende som stærkt kontrollerende og er meget vrede over, 

at de ikke har modtaget vejledning. Desuden oplever de, at Arbejdstilsynets ønskede at bruge 

sanktionerende metoder for at vise muskler overfor kommunens øverste ledelse, og at afde-

lingen derfor er blevet uretfærdigt behandlet og brugt i et større spil. Deres vurdering er, at 

det var vigtigere for Arbejdstilsynet at få afleveret nogle påbud end at give vejledning i, 

hvordan problemerne kan løses. Alt i alt synes de, at der er blevet peget på nogle relevante 

problemer, men at sikkerhedsorganisationens muligheder for at løse problemerne er blevet 

mindsket, fordi de er låst fast i at bruge penge på ombygninger for at tilvejebringe flugtveje, 

når deres erfaring er, at risicisituationerne opstår ved hjemmebesøg. Desuden kan de ikke 

imødekomme medarbejdernes ønske om at bevare deres et-mandskontorer, da der ikke kan 

etableres flugtveje fra disse.  

Den øverste ledelse mener, at problemerne er den lokale leders ansvar, og giver ham mulig-

heden for at løse problemerne ved at flytte penge fra de borgerrettede midler til det interne 

driftsbudget.  

(Offentligt kontor, rød smiley) 

 

Casen viser, hvordan opfattelsen af både problemer og løsninger i det psykiske arbejdsmiljø forstås 

forskelligt på forskellige niveauer i virksomheden samt ikke mindst, at tilsynets og virksomhedens 

forståelse er divergerende. Virksomheden har den mest negative vurdering af Arbejdstilsynet blandt 

vore undersøgte cases og beskriver et yderpunkt. Forløbet er desuden et af de få forløb, hvor et 

medlem af sikkerhedsorganisationen har tilkaldt tilsynet, og hvor tilsynet er udløst som en reaktion 

på en klage. I virksomheden er denne nærmest arketypiske opfattelse af, hvordan Arbejdstilsynets 

som institution skal fungere som bagstopper og kunne tilkaldes, hvis arbejdsmiljøet er dårligt pro-

blematiseret i denne case, idet sikkerhedsgruppen ikke entydigt opnåede det resultat, de ønskede. 

De fik ikke den vejledning, de havde ønsket sig, de fik ikke kun reaktioner på de problemer, de op-

fattede som centrale – men i tillæg 5 strakspåbud om vold og trusler om vold. Spørgsmålet er om 

Arbejdstilsynets ”ramte rigtigt”, om de så og fik fokuseret på relevante problemer og løsninger i det 
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psykiske arbejdsmiljø, eller om dette er et eksempel på, hvor svært det er at føre tilsyn med psykisk 

arbejdsmiljø. I det følgende vil vi beskrive de specifikke problemer med tilsyn på dette område, og 

undervejs vil vi vende tilbage til vores case. 

Virksomhedernes egen vurdering af deres eget psykis ke arbejdsmiljø 
Virksomhederne er overraskende tilfredse med deres eget psykiske arbejdsmiljø. 96,3 % af samtlige 

adspurgte i vores survey vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen er ”rigtigt godt” 

eller ”godt”. Medarbejderne er lidt mindre positive i deres vurdering (94,9 %), mens 98,6 % af le-

derne vurderer det psykiske arbejdsmiljø som ”rigtigt godt” eller ”godt”. 

Fordelt på virksomhederne efter størrelse viser der sig en tendens til, at det psykiske arbejdsmiljø i 

højere grad bliver vurderet som ”rigtigt godt” jo mindre virksomheden er: 

  
1 til 4 
ansatte 

5 til 19 
ansatte 

20 til 99 
ansatte 

100+ 
ansatte 

Total 

Rigtig godt 78,3 % 55,2 % 22,2 % 33,3 % 48,7 % 

Godt 19,6 % 41,8 % 70,4 % 66,7 % 47,6 % 

Dårligt 2,2 % 1,5 % 5,6 %  2,6 % 

Rigtigt dårligt   1,9 %  0,5 % 

Ved ikke  1,5 %   0,5 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Figur 7: Fordeling af svarprocenter efter virksomhedsstørrelse på spørgsmålet: Hvordan vurderer 

du det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen? (Kilde: Analyse Danmark 2009). 

Til sammenligning svarer virksomhederne langt mindre positivt på spørgsmålet: ”I hvor høj grad 

vurderer du, at arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø efter Arbejdstilsynets besøg og tilknyttede ak-

tiviteter er tilfredsstillende?” Her svarer 49,7 % at det ”I høj grad” eller ”I nogen grad” er tilfreds-

stillende, mens 5,2 % svarer ”i mindre grad”. 39,8 % svarer, at de ”Slet ikke” er tilfredse med deres 

psykiske arbejdsmiljø efter Arbejdstilsynets besøg, hvilket indikerer, at virksomhedens vurdering af 

deres eget psykiske arbejdsmiljø varierer afhængigt af, hvilken kontekst vurderingen indgår i. 

Arbejdstilsynet har udarbejdet et strategipapir om det psykiske arbejdsmiljø (Arbejdstilsynet 2006). 

Strategipapiret giver blandt andet en beskrivelse af tilsynets forståelse af de udfordringer som virk-

somhederne har med at varetage et sundt psykisk arbejdsmiljø: Manglende viden om området, 

manglende systematisk indsats, fx ved at udelade psykisk arbejdsmiljø i APV arbejdet, manglende 

integration af hensynet til psykisk arbejdsmiljø i drift og produktionsplanlægningen samt manglen-

de sammenhæng mellem arbejdet på tværs af organisationen i sikkerheds-, samarbejdsudvalg og i 

virksomhedens personaleafdeling. 

Vores samlede vurdering er, at virksomhederne ikke har en passende forståelse af, hvilke problemer 

der er knyttet til det psykiske arbejdsmiljø. 

Et lille eksempel til at illustrere det: Vi er på et advokatkontor, der bliver udtaget til tilpasset tilsyn. 

Ikke fordi der var åbenlyse problemer med det psykiske arbejdsmiljø, men fordi det både var uklart, 

hvor store belastningerne var i det psykiske arbejdsmiljøfelt omkring tidspres og arbejdsmængde, 
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og fordi virksomheden ikke havde systematisk overblik over, hverken hvor meget medarbejderne 

arbejdede, eller hvordan virksomheden forebyggede. Sikkerhedslederen der citeres her, er tydeligt 

skuffet og overrasket – han var overbevist om at de havde styr på det psykiske arbejdsmiljø: 

”Vi har arbejdet systematisk med arbejdsmiljøet i flere år nu – og vi er nået igennem ”need to do” 

hen til ”nice to do”. … Vi havde kun et problem omkring det psykiske arbejdsmiljø i vores APV, og 

det viste sig at være en misforståelse; så nej, vi har ikke nogle problemer med det psykiske ar-

bejdsmiljø. (Sikkerhedsleder på advokatkontor under screeningsbesøg). 

Arbejdstilsynet var ikke enige. 

Arbejdstilsynets værktøjer vedrørende psykisk arbej dsmiljø 
Arbejdstilsynet strategipapir (Arbejdstilsynet 2006) beskriver videre, hvordan tilsynet skal reducere 

problemerne i det psykiske arbejdsmiljø ved at fokusere yderligere på området, skærpe fokus på at 

træffe afgørelser, når det er nødvendigt samt medvirke til at udvikle metoder til brug for virksom-

hederne selv. For at opnå denne målsætning har Arbejdstilsynets beskrevet og iværksat en række til-

tag: 

• Psykisk arbejdsmiljø skal indgå i samtlige screeningsbesøg, og der skal udvikles et afklarings-

værktøj til dette formål. 

• Der skal udvikles brancherettede spørgeguides, så alle tilsynsførende får et værktøj til at gen-

nemføre tilpassede tilsyn, når virksomhedens psykiske arbejdsmiljø er udtaget til det. 

• Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i nedslidningstruede brancher. 

• Der oprettes et særligt task force for psykisk arbejdsmiljø i hvert af de 4 tilsynscentre. 

• Psykisk arbejdsmiljø beskrives i alle arbejdsmiljøvejvisere samt indarbejdes i alle APV-

tjeklister til små virksomheder. 

• Der gives tilbud til virksomhederne om procesvejledning og udvidet vejledning. 

• Alle tilsynsførende opkvalificeres til at kunne føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. 

• Der etableres et konsortium med Nationalt Forskningscenter for arbejdsmiljø for at udvikle me-

toder til brug i virksomhederne (Arbejdstilsynet 2006). 

 

Disse tiltag hænger alle direkte sammen med vedtagelserne i forbindelse med Serviceeftersynet. 

 

Her vil vi kigge nærmere på de brancherettede spørgeguides. 

Spørgeguides til brug ved tilsyn med det psykiske a rbejdsmiljø 

Problemer med at afgrænse og begrebsliggøre indholdet i det psykiske arbejdsmiljø har uden tvivl 

været en påtrængende udfordring for Arbejdstilsynet. Ikke kun en forskningsmæssig kvalificering af 

feltet, men i høj grad en politisk og administrativ institutionalisering har gjort det muligt for tilsynet 

at udarbejde fokuserede værktøjer til at føre tilsyn med adskilte dimensioner i det psykiske ar-

bejdsmiljø. Den almindelige tilsynsførendes muligheder for at bruge de brancherettede spørge-

guides hænger i den forbindelse sammen med, at der i hvert tilsynscenter er oprettet et ”task force” 

til at styrke opgaven med at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. 
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Før 2006 var det virksomhedens psykiske arbejdsmiljø som helhed, der skulle vurderes, hvilket in-

debar en omfattende afdækning og resulterede i afrapporteringer på op mod 30 sider. Det var en 

praktisk forudsætning for en mere omfattende indsats på området, at indsatsen i forhold til den en-

kelte virksomhed måtte fokuseres.  

Der er udviklet 24 brancherettede spørgeguides over en fælles læst. Der er seks forskellige risiko-

faktorer:  

1. Stor arbejdsmængde – tidspres,  

2. Høje følelsesmæssige krav,  

3. Vold og trusler,  

4. Traumatiske hændelser,  

5. Mobning og chikane,  

6. Skiftende arbejdstider og natarbejde. 

 

De går igen i alle brancher dog således, at ikke alle risikofaktorer findes i alle brancher; fx er ’skif-

tende arbejdstider og natarbejde’ ikke medtaget som risikofaktor inden for kontorarbejde. Inden for 

alle risikofaktorerne er der opstillet en række konkrete brancherelaterede spørgsmål og punkter. 

Spørgsmålene og punkterne har til formål at afdække følgende for hver risikofaktor: 

1. Risikofaktorens tilstedeværelse 

2. Virksomhedens indsats for at forebygge belastningen 

3. Konstaterede arbejdsmæssige konsekvenser. 

 

Arbejdstilsynets placerer selv udvælgelsen af risikofaktorerne og udvikling af tilsynsværktøjerne 

som forankret i forskningen om psykisk arbejdsmiljø. Vi vil også pege på, at tilpasningen til de 

praktisk administrative hensyn og til Metodeudvalgets distinktion mellem, hvad der er indenfor og 

udenfor Arbejdstilsynets domæne, har sat sig præg på værktøjerne. 

Tilfredsheden blandt de tilsynsførende med brugen af spørgeguiderne er stor. De synes, at det har 

giver et håndterbart værktøj, spørgsmålene er konkrete og relevante for de besøgte brancher, og til-

sammen giver det de tilsynsførende relevant og brugbar viden til deres vurdering og valg af reakti-

on. Det medvirker desuden til tilfredsheden, at der er gennemført kompetenceudvikling for samtlige 

tilsynsførende tilpasset deres forudgående kompetencer. Desuden medvirker de 4 task forces til en 

løbende opkvalificering af de tilsynsførende, som kan bruge task forcens medlemmer som spar-

ringspartnere eller få dem med på tilsynsbesøg eller i meget vanskelige tilfælde kan de tilsynsføren-

de overdrage tilsynet på en virksomhed til task forcen. 

Anvendelsen af spørgeguiderne indgår desuden som så indarbejdet et værktøj i den tilsynsførendes 

praksis, at vi under vore observationer kunne konstatere, at spørgeguiderne ikke blev fulgt slavisk, 

endsige var ude af den tilsynsførendes taske, men at systematikken, helheden og de konkrete 

spørgsmål blev anvendt under tilsynet. 



 74

Spørgeguiden er offentligt tilgængelig via hjemmesiden og blev fx på et af tilsynsbesøgene udleve-

ret til virksomheden, da lederen spurgte til, hvordan hun kunne sikre sig, at hun fik fat i de væsent-

lige områder af det psykiske arbejdsmiljø.  

Af de kvalitative interview fremgår det, at virksomhederne ikke har en klar opfattelse af, at de er 

blevet undersøgt inden for de seks separate risikodimensioner: De har ikke en fornemmelse af, hvil-

ke af dimensionerne der er blevet spurgt ind til, og de kan vanskeligt genfortælle, hvad og hvordan 

de tilsynsførende har spurgt til dem. Men de har dog en svag genkendelse af områderne, som de dog 

gerne vil have genopfrisket ved at finde de rette formuleringer i korrespondancen fra Arbejdstilsy-

net. 

En bekymring, som ikke fremkommer under hverken interviewene med virksomheder, tilsynsføren-

de eller arbejdsmiljørådgiverne, er spørgsmålet om den relativt høje standardisering af det komplek-

se psykiske arbejdsmiljøområde. Medfører denne forenkling, at væsentlige forhold udelades? Eller 

mistes mellemliggende forhold af betydning for det psykiske arbejdsmiljø i undersøgelsen og ud-

vælgelsen af enkelte risikofaktorer? Følgende citat kan opfattes som et pip i den retning: 

”Vi har så valgt at koncentrerede os om de ting Arbejdstilsynet påpegede om tidspres. Men det er 

ikke sikkert, at de fik fat i alle de rigtige ting – altså de problemer der gælder for hele organisatio-

nen.” (Døgninstitution, rød smiley.) 

Men ellers er der ikke nogen eksempler på kritiske forbehold over for standardiseringens og forenk-

lingens mulige uheldige konsekvenser. De tilsynsførende holder naturligt også erfaringerne med de 

nye værktøjer op i mod de tidligere erfaringer, hvor tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø var en 

ressourcekrævende og vanskelig proces. I dette historiske perspektiv er anvendeligheden og tidsbe-

sparelsen i anvendelsen af spørgeguiderne betragtelig og en vigtig motiverende faktor til, at de til-

synsførende vægter tilsynet af det psykiske arbejdsmiljø under deres tilsyn. 

Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø og rådgivningspåb ud 

Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø (tidligere ”Rapport om psykisk arbejdsmiljø”) gives inden for et 

specifikt område af det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af den tilsynsførendes relativt udførlige 

begrundelse i sin afgørelse skal virksomheden indsende en tids- og handlingsplan og beskrive, 

hvordan de vil arbejde med at nedbringe belastningen inden for det udpegede område. Arbejdstilsy-

net tilbyder dels en udvidet vejledning om de kortsigtede løsninger ved strakspåbud, dels tilbydes 

virksomheden en procesvejledning, hvor en anden tilsynsførende typisk på et 3 timers møde hjælper 

virksomheden med at opstille en tids- og handlingsplan. Rådgivningspåbuddene stiller krav om, at 

der skal anvendes en autoriseret rådgiver til at løse arbejdsmiljøproblemerne enten allerede ved af-

gørelsen om, at de skal lave en tids- og handlingsplan eller senere i forløbet, som en konsekvens af, 

at den tilsynsførende vurderer, at den fremsendte tids- og handling ikke lever op til det forventede 

og at virksomheden derfor skal indhente ekspertise udefra. 

Inden for det psykiske arbejdsmiljø er der desuden mulighed for at anvende et undersøgelsespåbud, 

et såkaldt § 21-påbud, hvor virksomheden skal bruge en autoriseret rådgiver til selv at undersøge fx 
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mistanke om mobning eller andre vanskelige konflikter, som det ikke er muligt at udrede inden for 

rammerne af tilsynet. 

Straks-påbud Påbud med frist 
Vejledninger 
og lignende   

  Straks-
påbud 

Rapport om 
psykisk ar-
bejdsmiljø 

§21-
påbud* 

Påbud 
Væsentligt 
problem 

Vejledning 
Med 

i 
APV 

Øvrigt 
problem 

I alt 
Risikokategori 
Høje følelsesmæssige krav 4 52 4 4 1 46 

 
13 124 

Krav og manglende kontakt 
og støtte   

1 
     

1 

Mobning, herunder seksuel 
chikane  

9 1 
  

16 
 

2 28 

Ringe kollegial og ledelses-
mæssig støtte  

66 2 10 
 

56 
 

15 149 

Skiftearbejde og arbejde på 
forskudte tider  

4 
 

1 
 

27 
 

10 42 

Stor arbejdsmængde og tids-
pres  

123 9 11 2 148 
 

93 386 

Svært og koncentrationskræ-
vende arbejde  

5 
  

1 2 
  

8 

Vold og traumatiske hændel-
ser 

25 229 3 22 12 340 
 

165 796 

Øvrige psykisk arbejdsmiljø 
 

21 2 18 5 107 2 71 226 
I alt 29 509 22 66 21 742 2 369 1760 

Tabel 16: Oversigt over Arbejdstilsynets reaktioner inden for det psykiske arbejdsmiljø i 2007 for-
delt på risikokategori og reaktionstype. (Kilde: Arbejdstilsynet 2009b s. 113). 

Tal fra 2008 viser en stigning; således er der givet 938 afgørelser om psykisk arbejdsmiljø, 1122 

vejledninger og 64 undersøgelsespåbud. Tallene for 2009 er 657 afgørelser om psykisk arbejdsmil-

jø, 1173 vejledninger og 48 § 21-påbud. Vold og traumatiske hændelser dominerer både i 2008 og 

2009 med ca. 2 reaktioner hver gang der er én reaktion på stor arbejdsmængde og tidspres; men når 

det gælder afgørelser om psykisk (når der ses bort fra vejledningerne) så sker der en udligning 2009 

med 215 afgørelser om stor arbejdsmængde og 294 om vold og traumatiske hændelser. (Tal oplyst 

direkte af Arbejdstilsynet marts 2010.) 

Vi har i den videre analyse lagt mest vægt på tallene fra 2007, primært for at kunne sammenholde 

dem med andre kilder.  

Som det fremgår af tabellen fra 2007, får ikke alle risikofaktorer samme opmærksomhed, når det 

gælder tilsynets reaktioner. Vold og traumatiske hændelser dominerer i afgørelserne, idet i alt 796 

af de i alt 1760 afgivne reaktioner i det psykiske arbejdsmiljø omhandler vold og traumatiske hæn-

delser. Tidspres og arbejdsmængde har i alt modtaget 386 afgørelser, øvrige psykiske arbejdsmiljø 

tæller de 226 afgørelser, derefter kommer ”ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte” ind på en 4. 

plads med 149 afgørelser tæt fulgt af høje følelsesmæssige krav med 124 afgørelser. Der er tale om 

få afgivne afgørelser, men der er alligevel tale om et klart mønster, som minder om det overordnede 

mønster i Arbejdstilsynets afgivne reaktioner, hvor de konkrete og konstaterbare arbejdsmiljøpro-

blemer (ulykkesrisici) dominerer. 
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Vi kan også i følgende tabel se på udviklingen over tid: 

Risikokategori 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Høje følelsesmæssige krav 0 0 0 101 124 269 178 
Krav og manglende indflydelse 63 80 59 3 0 - - 
Krav og manglende kontakt og støtte 45 100 81 3 1 - - 
Krav og manglende indflydelse og  
manglende kontakt/støtte 

53 110 112 1 0 - - 

Mobning, herunder seksuel chikane 13 13 8 26 28 56 73 
Ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte og feedback 0 0 0 136 149 128 6 
Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider 48 56 53 41 42 69 30 
Stor arbejdsmængde og tidspres 0 0 0 373 386 426 461 
Svært og koncentrationskrævende arbejde 0 0 0 9 8 9 - 
Vold og traumatiske hændelser 214 578 434 786 796 1091 1047 
Øvrige psykisk arbejdsmiljø 348 366 218 318 226 134 148 
Reaktioner i alt vedr. psykosociale risikofaktorer 784 1303 965 1797 1760 2182 1943 
Procentandel af samtlige reaktioner uanset emne 2,8 3,8 2,5 4,4 5,2   
Tabel 17: Oversigt over arbejdstilsynets reaktioner inden for det psykiske arbejdsmiljø i årene 
2003-2007 fordelt på reaktionsområder. (Kilde: Arbejdstilsynet 2009b, 179) Tallene for 2008 og 
2009 er oplyst direkte af Arbejdstilsynet marts 2010. 

Det meste markante i tabellen er skiftet i kategorier mellem 2005 og 2006; og det er selvfølgelig en 

effekt af de nye spørgeguides, som på ganske afgørende vis betyder et skift i, hvilke problemer der 

bliver synlige – i det mindste i statistikken, men formodentligt også i den konkrete praksis, hvor 

værktøjerne former aktørernes forståelse af problemerne. 

Betydningen af de forskellige faktorer for det psyk iske arbejdsmiljø 
Vi vil i det følgende prøve at sammenstille forskellige typer af mål for betydningen af forskellige 

aspekter af det psykiske arbejdsmiljø for sundheden. Analysen er lidt kringlet – bær over med os – 

men pointen er, at andre måder at kategoriserer det psykiske arbejdsmiljø tyder på, at Arbejdstilsy-

nets spørgeguides ikke nødvendigvis rammer de mest sundhedsmæssigt betydningsfulde risikofak-

torer særligt præcist. 

Den første pejling af, hvilke aspekter af det psykiske arbejdsmiljø der er vigtige, er de officielle tal 

fra Arbejdsskadesstyrelsen over anmeldte sygdomstilfælde relateret til det psykiske arbejdsmiljø. 

Tallene er ikke store, men klart voksende (tallene er notorisk usikre; antallet af anerkendte arbejds-

skader er nærmest nul, mørketallene er formodentlig store, men måske aftagende): 
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Figur 8: Anmeldte sygdomstilfælde relateret til psykosociale risikofaktorer i arbejdsmiljøet 2001-
2007. Kilde: Overvågningsrapport 2007 (Arbejdstilsynet 2009b, s. 56). 

Det er interessant at se, at arbejdsrelationer og mængdekrav er de væsentligste begrundelser for an-

meldelser, mens traumatiske oplevelser kommer ind på tredjepladsen. Stigningstakterne for de for-

skellige anmeldelsesårsager er også forskellige; mængdekravene overhaler arbejdsrelationer i peri-

oden, og kategorien stressbelastninger i øvrigt vokser også markant – så hvis den tendens holder har 

stressbelastninger i øvrigt allerede nu overhalet traumatiske oplevelser som anmeldelseskategori.   

Disse tal kan sammenholdes med en anden pejling af vigtigheden af de forskellige psykiske ar-

bejdsmiljøfaktorer: De ætiologiske fraktioner som Arbejdstilsynet har regnet sig frem til – også i 

Overvågningsrapport 2007 (Arbejdstilsynet 2009b). Der er to sæt af ætiologiske fraktioner; som 

begge vurderer det psykiske arbejdsmiljø på grundlag af tal fra den store spørgeskemaundersøgelse 

i Den Nationale Kohorte (NAK-undersøgelsen) sidst i 2005:  

• Det ene sæt af ætiologiske fraktioner sammenholder det psykiske arbejdsmiljø med det selvrap-

porterede sygefravær – disse tal stammer også fra NAK;  

• Det andet sæt sammenholder det psykiske arbejdsmiljø med det registrerede sygefravær i 

DREAM-databasen; altså de centralt registrerede tal for sygefravær over 2 eller 3 uger. 

Ætiologiske fraktioner er i dette tilfælde et estimeret mål for, hvor meget sygefraværet vil falde, 

hvis et givet arbejdsmiljøproblem blev reduceret til det niveau, som det har hos den ca. tredjedel af 

de arbejdende, der har det bedste arbejdsmiljø i forhold til det givne problem. Fx: hvis man sænker 

belastningen på grund af manglende indflydelse for den ca. tredjedel af de adspurgte i NAK ved at 

give dem samme indflydelse som den tredjedel, der har mest indflydelse, vil der være 14 % eller 20 

% (afhængigt af hvilket sæt at ætiologiske fraktioner der refereres til) mindre sygefravær hos den 
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belastede gruppe. (En kopi af de centrale tabeller er medtaget som appendiks til nærværende rap-

port.) 

Hvis man sammenfatter disse to sæt af data kan man (løseligt) ordne problemernes betydning i føl-

gende rækkefølge; de mest betydningsfulde problemområder først:  

  ÆF1 ÆF2 
Indflydelse 14 % 20 %
Forudsigelighed 21 % 13 %
Følelsesmæssige krav 12 % 10 %
Belønning 14 %  
Mening 6 % 7 %
Mobning 7 % 5 %
Kvantitative krav     
Intensitet af kvantitative krav     
Social støtte – kolleger     
Social støtte - nærmeste leder     
Trusler om vold     
Udsat for vold     

Tabel 18: Ætiologiske fraktioner for det psykiske arbejdsmiljø i forhold til henholdsvis det selvrap-
porterede sygefravær og det centralt registrerede sygefravær. 

De to sæt giver altså ikke noget helt sammenstemmende billede; med de kan alligevel godt sam-

menlignes med Arbejdstilsynets tal for reaktion i forhold til psykisk arbejdsmiljø. 

Der er forskellige mulige mål herfor. Vi har kigget på antallet af reaktioner i 2003-06, antallet af re-

aktioner i 2007 og alvoren af reaktionen (fx strakspåbud, påbud, rapport og vejledning) ganget med 

antallet af reaktioner (data fra Arbejdstilsynet 2009b, alle tal angivet i dette hovedafsnit). I alle til-

fælde får man en rangordnet liste over Arbejdstilsynets reaktioner, der ligner denne: 

1. Vold og traumatiske hændelser* 

2. Stor arbejdsmængde og tidspres* 

3. Øvrige psykisk arbejdsmiljø 

4. Ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte og feedback 

5. Høje følelsesmæssige krav* 

6. Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider* 

7. Krav og manglende kontakt og støtte (udgået som kategori 06-07) 

8. Krav og manglende indflydelse og manglende kontakt/støtte (udgået som kategori 06-07) 

9. Mobning, herunder seksuel chikane* 

10. Krav og manglende indflydelse (næsten udgået som kategori 06-07) 

11. Svært og koncentrationskrævende arbejde. 

* markerer at der er udviklet et tilsynsværktøj på det pågældende område.  

På den formelle reaktionsside fylder vold og traumatiske hændelser meget, og det er også her, at 

den tilsyneladende største uoverensstemmelse med de forskellige bidrag til at forstå alvoren af pro-

blemerne er. Derudover peger tallene på, at indflydelsen på eget arbejde er et andet område, hvor 
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der tilsyneladende er stor uoverensstemmelse mellem formelle reaktioner og alvorlighed, her aflæst 

som sygefravær. 

Udsættelse for vold eller trusler for vold ses ikke associeret med hverken det selvrapporterede eller 

langtidssygefraværet. Der er heller ikke klare sammenhænge mellem sygefravær og udsættelse for: 

kvantitative krav, intensitet af kvantitative krav, social støtte fra kolleger, og social støtte fra leder. 

Belønning giver i analysen en sammenhæng med de selvrapporterede sygefravær, men ikke til lang-

tidssygefraværet. Mønsteret for de to forskellige opgørelser af sygefraværet er i øvrigt samstem-

mende i rangeringen af betydningsfulde belastningsfaktorer, selvom graden af sammenhæng er va-

rierende i de to opgørelsesmåder. 

Det kan diskuteres om sygefravær som parameter nødvendigvis er en holdbar indikator på sygdom 

endsige sundhed – fx kan udsættelsen for vold og trusler om vold måske bedst håndteres sammen 

med kolleger på arbejdspladsen, mens sygefravær på grund af mobning bliver en nødvendighed, 

fordi der netop ikke på arbejdspladsen er mulighed for at blive hjulpet og restitueret. 

Men tilbage står alligevel et billede af, at Arbejdstilsynets reaktionsfokus på vold og trusler om 

vold, kvantitative krav og ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte ikke virker helt i overensstem-

melse med den her gennemgåede viden om sammenhængen mellem udsættelse for risikofaktorer i 

det psykiske arbejdsmiljø og sygefravær. Manglen på indflydelse spiller en væsentlig rolle for den 

psykiske sundhed i relation til sygefravær, og det er derfor påfaldende, at Arbejdstilsynet ikke har 

medtaget indflydelse som en selvstændig risikofaktor i deres værktøjer. Indflydelse indgår i mange 

af spørgeguiderne som en kompenserende faktor og som en del af den forebyggelse som de tilsyns-

førende undersøger, men som en enkeltstående risikofaktor er indflydelse gledet ud af Arbejdstilsy-

nets opfattelse af de centrale risikofaktorer, og der afgives ikke mange reaktioner knyttet til lav eller 

manglende indflydelse. 

For yderligere at understøtte den pointe kan det være værd at kaste et blik på den internationale 

forskning når det gælder indflydelse. Indflydelse, eller kontrol, der er den mere generelt anvendte 

term, har længe haft en dominerende position i litteraturen for så vidt som Karaseks krav-kontrol-

model (1979) siden den kom frem, har været en af de mest betydningsfulde modeller indenfor ar-

bejdspsykologien. Modellen har været genstand for en række afprøvninger siden sin fremkomst og 

her skal nævnes fire centrale review-artikler der hver især (og tilsammen) sammenfatter forskningen 

på området. (Belkic et al. 2004) ser på sammenhængen mellem hjerte-kar-sygdomme og krav-

kontrol-modellen; mens (van der Doef & Maes 1998) validerer modellen i forhold konsekvenserne 

for det fysiske helbred. (Van der Doef & Maes 1999) og (Hãusser et al. 2010) tilsammen reviwer 

litteraturen i perioden 1979-2007 om modellen i forhold til psykologisk velbefindende. (Häusser et 

al. 2010) konkluderer at additive effekter (altså at såvel krav som kontrol bidrager til det psykologi-

ske velbefindende) er blevet fundet konsistent i alle større undersøgelser. De støtter også tesen om 

en buffer-effekt (at krav og kontrol samvarierer på en sådan måde at kontrollen kan opveje de nega-

tive effekter af for belastende høje krav), om end den reviewede litteratur ikke konsistent har efter-

vist sammenhængen. Men som de skriver, er der ikke brug for yderligere studier af modellens rele-

vans i forhold til psychological well-being (s. 29). Den her diskuterede litteratur siger således ikke 
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at indflydelsesdimensionen er vigtigere end nogle af de andre dimensioner, men konstaterer at ind-

flydelses-dimensionen er betydningsfuld.  

Nu forlader vi diskussionen af, hvilke områder i det psykiske arbejdsmiljø som er i fokus for regule-

ringen og vender tilbage til vores overordnede diskussion af reguleringsformerne kontrol og under-

støttelse, hvor udfasningen af BST i forbindelse med Arbejdsmiljøreformen har betydet andre vej-

lednings-opgaver for tilsynet – og at rådgivningspåbuddene nu stiller krav til virksomhederne om 

rådgivningen som en del af Arbejdstilsynets reaktionsformer. 

Rådgivning og vejledning – vejledningens mange ansi gter 
Indførelsen af rådgivningspåbuddene understreger, at rådgivningsopgaven ikke skal ligge i tilsyns-

opgaven, men varetages af de autoriserede rådgivere. Tilsynet skal være koncentreret om kontrollen 

med og vurderingen af virksomhedens arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde, til dels suppleret med 

nogle vejledningsformer. I praksis er denne skelnen mellem rådgivning og vejledning dog mere fa-

cetteret. 

Specielt for det psykiske arbejdsmiljø bliver det tydeligt, at undersøgelsen af virksomhedens fore-

byggelsesindsatser ligger i tæt forbindelse med de løsningsmuligheder, som både spørgeguiden 

kommer ind på og den dialog om løsningsmuligheder, som naturligt følger. Som omtalt i afsnittet 

under virksomhedens vurdering af tilsynsbesøget er virksomheden optaget af, at Arbejdstilsynet vi-

derebringer løsningsforslag fra andre lignende arbejdspladser. Et ønske, som de tilsynsførende må 

og skal afvise, fordi der ligger en klar udmelding om, at de ikke må rådgive virksomheden. I hvert 

fald ikke om langsigtede løsninger, men dog må de gerne rådgive om kortsigtede afhjælpende for-

anstaltninger. Desuden har den tilsynsførende mulighed for at lave en vejledning, som i praksis flet-

ter sig ind i det aktuelle eller et kommende aftalt besøg. De tilsynsførende er meget bestemte i deres 

afvisning af at gå ind i ”egentligt” rådgivning – som tilnærmelsesvist bliver beskrevet som ”konkre-

te påpegede løsninger på et specifikt problem”. Hvis der gives flere og forskelligartede løsningsmu-

ligheder er det de tilsynsførendes opfattelse, at det bevæger sig hen mod vejledning som de gerne 

må foretage. En skelnen som virksomhederne har naturligt vanskeligt ved at forstå. 

Et andet område som giver anledning til forvirring om forventninger til Arbejdstilsynet er proces-

vejledninger. Ca. 1/3 af de virksomheder, der har modtaget en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø 

(329 virksomheder ud af 933 i 2008) tager imod tilbuddet om at modtage procesvejledning fra en 

anden tilsynsførende i Arbejdstilsynet mindst 14 dage før deres tids- og handlingsplan skal være 

indsendt til tilsynet. 

”Procesvejledningen betyder, at virksomheden får vejledning om, hvilke metoder og processer den 

kan anvende, når den skal udarbejde en tids- og handlingsplan for løsning af problemerne. 

Hensigten med procesvejledningen er at hjælpe virksomheden godt i gang med at løse de problemer 

den har i det psykiske arbejdsmiljø” (Arbejdstilsynet 2006). 

Tre af vores case-virksomheder har taget imod tilbuddet om procesvejledning fra Arbejdstilsynet. 

De to er meget positive overfor vejledningen og oplever, at det bragte dem videre. Den første er bo-

tilbuddet, som er beskrevet side 43. Botilbuddet oplevede at procesvejledningen hjalp dem med at 
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komme frem til relevante og mulige løsninger på deres problemer. Den anden arbejdsplads beskri-

ver, at problemerne var vokset dem over hovedet, og at vejledningen hjalp dem med at få det ned på 

jorden igen. Samtidig fik de øjnene op for, hvad de allerede havde gjort for at afhjælpe problemer-

ne, og hvordan de kunne beskrive dette i tids- og handlingsplanen. Procesvejledningen hjalp dem 

også med at forstå, hvorfor Arbejdstilsynet havde ageret, som de havde på deres indledende besøg, 

hvor virksomheden opfattede dem som meget ”politi-agtige”.  

Den tredje case-virksomhed var mindre positiv og havde generelt en dårlig oplevelse af Arbejdstil-

synets besøg. Virksomheden var allerede godt i gang med konkrete tiltag for at løse problemerne, 

da de modtog procesvejledningen, og derfor kunne Arbejdstilsynet ikke sige så meget mere end, at 

det lød fint. Set i sammenhæng med resten af tilsynsforløbet ville virksomheden hellere have haft 

adgang til vejledning før påbuddene faldt – både vejledning om processen, men også om nogle kon-

krete redskaber til at løse problemerne. 

Det tyder altså på, at procesvejledninger kan være konstruktive og bringe virksomhederne videre, 

og at de kan bidrage til at nuancere virksomhedernes oplevelse af Arbejdstilsynet. Samtidig stiller 

den sidste virksomhed dog spørgsmålstegn ved vejledningens placering i forløbet og ville foretræk-

ke at få vejledning før den mere regelfaste myndighedsudøvelse (påbuddene). 

Et andet misforhold opstår, fordi virksomheden lægger mest vægt på at få hjælp til at løse sine pro-

blemer, men procesvejlederen fokuserer på arbejdet med tids- og handlingsplanen. Observation og 

gruppeinterviewet med arbejdsmiljørådgiverne gav indtryk af, at specielt de virksomheder, der har 

erfaringer med arbejdsmiljørådgivere forventer at få denne type rådgivning, som i højere grad sigter 

mod at løse arbejdsmiljøproblemer frem for, hvordan selve planen skal udarbejdes. Samtidigt er 

procesvejledningen grænsefeltet over mod arbejdsmiljørådgivernes opgave i virksomheden, og net-

op dette grænseområder er derfor ladet med spændinger og holdninger omkring de udflydende for-

ståelser af: Hvad er forskellen på rådgivning og vejledning? Hvad er sammenhængen mellem ar-

bejdsprocessen med at udarbejde en tids- og handlingsplan og forbedring af selve arbejdsmiljøet? 

De skriftlige handlingsplaners virkning 
”Man kan altid lave en tids- og handlingsplan, man kan få godkendt, men hvordan laver man en 

plan, der virker positivt på arbejdsmiljøet?” (Privat kontor i procesvejledning). 

Handlingsplaner spiller en fremtrædende og synlig rolle i tilsynet af det psykiske arbejdsmiljø. Dels 

er indsendelse og godkendelse af en tids- og handlingsplan centrale redskaber i Arbejdstilsynets af-

gørelser om psykisk arbejdsmiljø, dels hviler en stor del af vurderingen af, om virksomhederne har 

systematiske forebyggende foranstaltninger på, at de kan fremvise retningslinjer, handlingsplaner 

eller politikker, der retter sig mod det psykiske arbejdsmiljø. 

For indsendelse af tids- og handlingsplaner hersker der overordnet en respekt omkring, at dette er et 

myndighedskrav, som de fleste virksomheder forsøger at imødekomme inden for den givne tidsfrist. 

Ifølge både de tilsynsførende og arbejdsmiljørådgiverne er der en meget lille minoritet af virksom-

hederne, som gentagne gange søger udsættelse, eller som indsender en meget tynd tids- og hand-

lingsplan, som Arbejdstilsynet derefter ikke godkender og returnerer med et rådgivningspåbud. 
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Men majoriteten af virksomheden tager opgaven seriøst og som en konsekvens af tilsynsbesøget og 

som en naturlig del af deres arbejdsmiljøarbejde, hvor skriftlige tids- og handlingsplaner er en vel-

kendt arbejdsfacon, især i de store og mellemstore virksomheder. 

 antal ansatte  

 1 til 4 5 til 19 20 til 99 100+ Total 

Ja 13,0 % 29,9 % 44,4 % 45,8 % 31,9 % 

Nej 82,6 % 62,7 % 50,0 % 41,7 % 61,3 % 

Ved ikke 4,3 % 7,5 % 5,6 % 12,5 % 6,8 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabel 19: Har I en skriftlig politik, strategi eller målsætning om det psykiske arbejdsmiljø? – kryd-
set med virksomhedsstørrelse. (Kilde: Analyse Danmark 2009) 

Af de i alt 61 virksomheder som har et papir, som omhandler det psykiske arbejdsmiljø, angiver 51 

at de selv har været initiativtagere til at udarbejde papiret, 4 virksomheder angiver at papiret har væ-

ret udarbejdet i forbindelse med et påbud fra AT, og 6 virksomheder ved ikke, hvem der har initie-

ret papiret. Der er ikke konstateret nogen sammenhæng mellem, at virksomheden betegner sig selv 

som meget eller lidt regelstyret i øvrigt. 

Papirerne har mange forskellige overskrifter fra ambulanceplaner, kriseplaner, retningslinjer, perso-

nalehåndbøger, APV handlingsplaner, kontrakter og målsætninger. Den heterogene samling vidner 

om, at der ikke er en ensartet og strømlinet forståelse af, hvilke typer af skriftlige værktøjer som er 

medvirkende til at fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Overskrifterne antyder videre, at virk-

somhederne iværksætter indsatser på både det primære, sekundære og tertiære forebyggelsesniveau, 

uden at vi dog på nogen måde kan sige noget om, hvilket niveau der dominerer indsatserne. 

Samtidigt viser interviewene på virksomhederne at tiltroen til papirers virkningerne på forbedring af 

arbejdsmiljøet er meget lille.  

”Det er fint nok at lave handleplaner – men nogle gange er det, som om vi laver handleplaner for at 

lave handleplaner. Det har passet meget godt ind i, at vi har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, men 

nu er det på tid. Og det betyder, at det skal presses ind i en travl hverdag.” (Døgninstitution, rød 

smiley) 

Skeptikerne opfatter planerne som unødvendigt spild af tid, idet der er tiltro til, at ledere og medar-

bejdere handler relevant og problemløsende også uden en nedskrevet plan. De mest positive fortale-

re for nytten af at udarbejde en plan mener, at der kommer overblik og ”styr” på det, men at der sta-

dig er lang vej til at få planen til at virke i praksis og dermed skabe reelle forbedringer i arbejdsmil-

jøet. Således repræsenterer handlingsplanerne ”al den snak” mens de virkelige forbedringer forun-

derligt nok forsvinder. 

Opsamling – Den svære kunst at regulere det psykisk e arbejdsmiljø 
Psykisk arbejdsmiljø er stadig et mange-facetteret og omdiskuteret reguleringsområde, som er præ-

get af diskussioner hentet fra forskelligartede paradigmer som belastnings-, copings-, anerkendel-

ses- og personligheds-paradigmerne, som alle har forskellige bud på årsager til problemerne og 
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dermed hvilke løsninger, der skal tages i brug (Kristensen 2007). Virksomhedernes vurdering af de-

res eget psykiske arbejdsmiljø er præget af denne rigdom af forskellige syn på dette specielle og 

”usynlige” problemfelt, samt af at konsekvenserne af belastningerne kan være lang tid undervejs, og 

at sammenhænge mellem sundhedsskader og påvirkninger i arbejdsmiljøet kan være vanskelige at 

erkende. 

I dette komplekse reguleringsfelt må vi konstatere, at det er lykkedes Arbejdstilsynet at skabe sig en 

platform, hvor de fremstår som en overvejende legitim og accepteret reguleringsaktører, som virk-

somhederne langt hen ad vejen anser som gavnlige for arbejdsmiljøet. Problemer med uforståelige 

bureaukratiske sagsgange, manglende overholdelse af tidsfrister og uklarheder omkring procesvej-

ledning og tilsynets rolle i forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag er tydelige og fylder 

meget virksomhedsrepræsentanternes opfattelse af tilsynsforløbene – men alt i alt er de overrasken-

de positive overfor tilsynsforløbene. ”De kommer jo ikke for at kontrollere os, men for at hjælpe 

os”, er mange af virksomhedernes opfattelse – og så fastholder virksomhederne i øvrigt, at det er 

deres egen fortjeneste, at de har igangsat forbedringer – et initiativ, som vi nu mener, fik et skub af 

tilsynet. 

Hvad der måske ikke er rettet helt ind i denne tidlige fase af etableringen af en robust regulerings-

praksis, er sammenhængen mellem de forhold som medfører sygefravær og de risikofaktorer, som 

fylder i tilsynets regulerings- og reaktionsmønster. Vold og trusler om vold, samt stor arbejds-

mængde fylder meget i tilsynets reaktioner, hvilket er naturligt, fordi det er synlige og konstaterbare 

forhold, som dermed er tilgængelige for myndighedsregulering. I forhold til forholdenes mere over-

ordnede betydning for de ansatte sundhed – eller i hvert fald sygefravær – er det dog næppe her ind-

satsen skulle være størst. Indflydelse derimod, som med de nye reguleringsværktøjer er ude af Ar-

bejdstilsynets risikokategorier, har en stærk sammenhæng til sygefraværet. Sygefravær er ikke nød-

vendigvis det samme som sygdom, men det er den bedste indikator, vi har for at arbejdsmiljøbelast-

ninger får konsekvenser for helbredet, og denne afkobling af risikofaktorer, der har sammenhæng 

med sygefraværet, og Arbejdstilsynets reaktionspraksis må nødvendigvis få en større opmærksom-

hed i videre udvikling af tilsynets praksis. 

At regulere et felt som psykisk arbejdsmiljø er ikke nogen simpel øvelse, og selvom vi har set væ-

sentlige nydannelser i Arbejdstilsynet i de senere år – nye instanser, kompetencer, regler, procedu-

rer og værktøjer – så kan udviklingen ikke stoppe her. Dertil er indsatsen stadig for beskeden og for 

knyttet til ekstraordinære forhold som de særlige indsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø og er-

gonomi. Og dertil er erfaringerne med værktøjerne stadigt for få og spørgsmålene om deres sam-

mensætning for mange.   
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Afsnit 9: Konklusion 

Rapportens problemstillinger: Klassiske dilemmaer –  nye udfordringer 
Der er en tiltagende erkendelse af, at det psykiske arbejdsmiljø er et samfundsmæssigt problem, 

som ikke bare kan overlades til arbejdspladserne, deres mere eller mindre velfungerende arbejds-

miljøarbejde og deres Human Resource-funktion og almindelige personaleledelse. Der er også be-

hov for at understøtte arbejdspladserne ved at regulere ved hjælp af Arbejdstilsynet og andre dele af 

det arbejdsmiljøsystem, vi har etableret over en lang årrække. Denne erkendelse peger på en række 

af de dilemmaer, som arbejdsmiljøreguleringen – og i et vist omfang også andre former for regule-

ring – hele tiden har stået i, men transformerer dem, så der er grund til at se på dem i et nyt lys. 

Samtidigt har vi fået en Arbejdsmiljøreform i 2004 og siden en opfølgning (kaldet Serviceeftersy-

net) som har skruet på en række af de fundamentale knapper, som arbejdsmiljøsystemet er udstyret 

med. Især afskaffelsen af Bedriftssundhedstjenesten (BST) og introduktionen af at alle virksomhe-

der skal have deres arbejdsmiljø tjekket og godkendt, primært i kraft af screenings-ordningen, er 

markante forandringer, som påkalder sig opmærksomhed. 

Endeligt har vi blandt andet med Arbejdsmiljøreformen fået en stigende forskningsmæssig over-

vågning af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøreguleringens virkninger, og det opfordrer vel også – uan-

set at overvågningen har sine mangler – til en kritisk diskussion af den aktuelle situation for ar-

bejdsmiljøreguleringen. 

Den overordnede problemstilling i nærværende rapport er arbejdsmiljøreguleringens situation og 

udfordringer set i lyset af Arbejdsmiljøreformen og Serviceeftersynet og i lyset af den stadigt sti-

gende betydning af det psykiske arbejdsmiljø. 

Som vi formulerer det, primært på grundlag af et større litteraturstudie vi har gennemført, er det 

overgribende dilemma i arbejdsmiljøreguleringen, hvordan balancen mellem de kontrollerende og 

de understøttende elementer skal skrues sammen. Dilemmaet udgør en slags klangbund for de te-

maer og spørgsmål, vi har valgt at tage op i denne rapport. 

Formuleret som spørgsmål har problemstillingerne i rapportens hovedafsnit været følgende: 
 
• Hvilke problemstillinger og erkendelser dominerer den internationale forskningslitteratur om ar-

bejdsmiljøregulering, myndighedsudøvelse på arbejdsmiljøområdet og regulering af det psyki-
ske arbejdsmiljø? 

• Hvilke metoder har vi anvendt i vores empiriindsamling i nærværende projekt?  
• Hvad har Arbejdsmiljøreformen og opfølgningen betydet for den overordnede strategi for ar-

bejdsmiljøreguleringen i Danmark?  
• Hvordan håndterer Arbejdstilsynets tilsynsførende deres rolle i praksis i mødet med arbejdsste-

derne?  
• Hvordan vurderer virksomhederne Arbejdstilsynets indsats?  
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• Hvordan virker Arbejdstilsynets reguleringspraksis efter arbejdsmiljøreformen, og hvilke dyna-
mikker udløser det i virksomhederne?  

• Og endeligt, når vi fokuserer på Arbejdstilsynets regulering af det psykiske arbejdsmiljø – som 
stadig er i rivende udvikling: Hvad er betingelserne i virksomhederne, hvilke værktøjer bruger 
tilsynet, og hvordan vurderer vi indsatsen? 

 
I besvarelsen af disse spørgsmål dukker en række andre af arbejdsmiljøreguleringens klassiske di-

lemmaer op:  

• Er det arbejdsmiljøet, der skal reguleres, eller er det arbejdsstedernes egen regulering – altså 

selvregulering – af arbejdsmiljøet, der skal reguleres af tilsynet? 

• Hvor meget skal man stole på de tilsynsførendes faglige kompetencer med de elementer af for-

skellighed og manglende konsekvens det medfører; og på den anden side: Hvor ”programmeret” 

skal tilsynet gennemføres? Og i snæver relation hertil: 

• Hvordan sikres det, at reguleringen fokuserer på de væsentligste forhold (det vil sige de forhold, 

som er farlige eller skadelige) og ikke på de forhold, det er nemt at regulere (altså de synlige og 

de juridisk og administrativt enkle forhold)? 

Som med alle rigtige dilemmaer er der ikke en rigtig eller en forkert side i dilemmaerne; der er brug 

for en afvejning af de forskelligt-rettede hensyn. Og disse dilemmaer har vist sig ikke at forsvinde 

med tiden, men stadigt at udgøre områder for politiske og strategiske valg. Det gælder også efter ar-

bejdsmiljøreformen og den stigende interesse for at regulere det psykiske arbejdsmiljø. 

Den internationale forskningslitteratur 
Den overordnede ”genstand” som både en videnskabelig og politisk interesse for arbejdsmiljøregu-

leringen må tage udgangspunkt i er arbejdsmiljøsystemet, altså ”… hele det kompleks af arrange-

menter og aktiviteter, både de lovpligtige og de frivillige, som søger at beskytte og fremme sikker-

hed og sundhed af mennesker der arbejder, …” (Robens 1972, paragraph 15). Tankegangen i Ro-

bens-rapporten er, at der er brug for mindre ”statslig regulering” og mere ”selv-regulering”. Men 

denne anbefaling ufortalt er afvejningen mellem de statslige og de selvregulerende elementer en af-

vejning, der stadig er aktuel. Forskningsmæssigt fylder system-niveauet ikke meget, den store del af 

forskningen handler om Arbejdstilsynet og lignende myndigheder. Det er på dette niveau, inden for 

den ”statslige regulering”, at afvejning mellem deterrence og compliance, mellem afskrækkelse el-

ler efterlevelse, eller som vi har valgt at formulere det: Mellem kontrol og understøttelse at balancen 

bliver det primære dilemma. Hvilke kombinationer af at skræmme/kontrollere virksomhederne og at 

motivere/understøtte dem virker bedst? Den rette kombination af kontrol og understøttelse er et 

strategisk valg, der vedrører lovgivning og Arbejdstilsynets samlede strategi. Men det er også et 

valg ude ved hvert eneste tilsynsbesøg, hvor den tilsynsførende bidrager til det gennem konkrete 

skøn af problemernes alvor og arbejdsstedets evne til at gøre noget ved problemerne. De tilsynsfø-
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rende og deres valg er vigtige; men det er mødet mellem virksomheden og den tilsynsførende også; 

for mødet kan motivere virksomheden til at gøre noget. 

Det endelige mål for arbejdsmiljøreguleringen er at fremme de arbejdendes sundhed ved at forbedre 

arbejdsmiljøet. Men hele tankegangen om selvregulering og fx systematisk arbejdsmiljøarbejde pe-

ger på, at reguleringen med fordel ikke skal rettes mod arbejdsmiljøet som sådan, men mod ar-

bejdsmiljøarbejdet. Det peger på, at balancen mellem regulering af arbejdsmiljøet og reguleringen 

af arbejdsmiljøarbejdet er et selvstændigt dilemma. Men det peger også på et problem med at vurde-

re, hvad effekten af arbejdsmiljøreguleringen er. Den ønskede effekt er sundhed; men det vi regule-

rer, er arbejdsmiljøet og i stigende grad arbejdsmiljøarbejdet. I forvejen er forskningsmæssige 

kvantificerede effektvurderinger i arbejdsmiljøreguleringen ikke præget af den store samstemmig-

hed. Vores review tyder på, at forskningen på feltet siger mere om besværet med at lave effektvur-

deringer, end den siger hvad der virker, og hvor godt det virker. Når virkningskæderne, der benyttes 

i reguleringen, bliver mere indirekte, bliver effekt-vurderingerne yderligere usikre. 

Arbejdsmiljøreformen og opfølgningen 
Med Arbejdsmiljøreformen i 2004 og Serviceeftersynet i 2006 er det danske arbejdsmiljøsystem og 

Arbejdstilsynets strategi blevet ændret. 

I 2004 fik vi: 

• Smileys 
• Screeninger, Arbejdstilsynet besøger (næsten) alle arbejdssteder 
• Afskaffet BST-ordningen, men muligheden for rådgivningspåbud 
• Aftalemulighed for parterne på det psyko-sociale område. 
 

I 2006 fik vi: 

• Særlige indsatser i forhold til områder med nedslidningsproblemer 
• Udvidet forebyggende vejledning 
• Nye procedurer om psykisk arbejdsmiljø, herunder at det indgår i alle screeninger. 
 

Ovenstående hovedpunkter og retorikken omkring 2004-reformen peger på at den betød en væsent-

ligt mere kontrollerende tilgang til regulering og tilsyn. Som system blev arbejdsmiljøreguleringen 

væsentligt omlagt med fjernelsen af den obligatoriske BST-ordning; et meget centralt element i den 

gamle arbejdsmiljølovs virkemåde. Men også hele idéen om at alle virksomheder (undtaget dem 

med et arbejdsmiljøcertifikat) skulle gennem et jævnligt tilbagevendende tilsyn var noget af en ny-

skabelse. 

Serviceeftersynet i 2006 (hvoraf væsentlige dele hænger direkte samme med Velfærdsforliget, 

samme år) justerede en række forhold, bl.a. omkring selve screeningsproceduren, så nogle uhen-

sigtsmæssigheder blev fjernet. Eftersynet havde ikke nogen større systemmæssig betydning, selvom 
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der blev lagt op til flere rådgivningspåbud. Arbejdstilsynet blev tilført en del flere midler bl.a. med 

henblik på indsatsen i forhold til problemer med nedslidning. De nye procedurer omkring det psyki-

ske arbejdsmiljø, udvidet forebyggende vejledning og evne-vilje-høringen, betød en lidt mere un-

derstøttende strategi i relation til det psykiske arbejdsmiljø; og at screeningen nu obligatorisk om-

fatter det psykiske arbejdsmiljø, er da også bemærkelsesværdigt i vores optik. 

Men samlet set er Arbejdsmiljøreformen stadig et skridt i den kontrollerende retning. Et egentligt 

lidt overraskende skridt, når man ser det i lyset af det, der sker i andre lande, hvor snakken meget er 

soft regulering, og en meget stor del af indsatsen ligger på udviklingen af guidelines og informati-

onsmaterialer. 

I hvilket omfang det lykkes Arbejdstilsynet at udfylde den opgave, de er tiltænkt, afhænger selvføl-

gelig også af de ressourcer, de har til rådighed. I den periode vi taler om her (fra 2004 og frem) har 

tilsynet fået tilført en del flere ressourcer; om end den allerseneste udvikling peger i den modsatte 

retning. 

I øvrigt er det interessant, at med især serviceeftersynet er folketingspolitikkerne kommet mere på 

banen i forhold til arbejdsmiljøet på bekostning af arbejdsmarkedets parter, der plejer at udgøre det 

’politiske niveau’ i denne del af arbejdsmarkedsreguleringen. 

Tilsynsforløbet 
Når de tilsynsførende kommer på tilsynsbesøg sker det inden for rammerne af en række velbeskrev-

ne tilsynsformer: Screening, tilpasset tilsyn, opfølgningstilsyn, detailtilsyn eller særligt tilsyn. Mø-

det med virksomheden er kortvarigt: Knap to timer til en screening i snit og ca. 3½ time til de øvri-

ge typer af tilsynsbesøg. Den tilsynsførende skal forklare sit ærinde, skabe en fornuftig dialog, se og 

spørge til en række forhold for at sikre, at der ikke er problemer hverken med arbejdsmiljøarbejdet, 

primært sikkerhedsorganisationen eller Arbejdspladsvurderingen (APV’en), eller med selve ar-

bejdsmiljøet. Nogle forhold kan konstateres ved selvsyn, men hovedparten af de forhold, der skal 

undersøges, kræver en dialog, og at den tilsynsførende får en række forskellige informationer, som 

han eller hun kan sammenfatte i et skøn om arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet overholder lo-

ven, eller om der er behov for påbud eller andre reaktioner.  

Påbud eller ikke påbud, politiske forventninger om en mere kontrollerende tilsynsstil eller ej; langt 

de fleste tilsynsførende er optaget af at kommunikere deres arbejdsmiljøbudskab, så det har den 

størst mulige virkning i den enkelte virksomhed. Men der er også store forskelle i mellem, hvordan 

forskellige typer af arbejdsmiljøproblemer bliver håndteret. Der bliver givet rigtigt mange påbud i 

relation til sikkerhedsorganisation og APV. Og der bliver givet mange påbud i forbindelse med 

ulykkesrisici. Men herudover er det egentligt ikke påbuddene, der dominerer. Selv inden for det 

psykiske arbejdsmiljø er påbuddene meget målrettede, her er det vold og trusler, der dominerer. Det 

er ikke kun et forholds betydning for de ansatte sundhed, der afgør, om der gives påbud eller ej – et 

påbud gives fortrinsvis, når det er nemt at redegøre for, hvordan loven er overtrådt. 
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Et vellykket tilsynsforløb skal afdække alle de væsentlige problemer inden for et bredt spektrum af 

arbejdsmiljøforhold. Og det skal skabe den rigtige proces på arbejdspladsen både under besøget og 

bagefter – og det skal ske på den korte tid, det enkelte tilsynsbesøg varer. Det stiller store krav og 

specifikke krav til de tilsynsførendes kompetencer og erfaringer. Man kan i den forbindelse godt 

være bekymret for den relativt høje personaleomsætning, der er i Arbejdstilsynet. Det er også vig-

tigt, at betingelserne for de tilsynsførende er sådan, at de vedvarende kan opretholde en høj faglig 

selvrespekt; ellers skal der ikke meget til, før omkring 100 virksomhedsbesøg om året pr. tilsyns-

centerårsværk slider engagementet op. 

De tilsynsførendes funktion svarer til det, der i litteraturen beskrives som at være en ”street level 

bureaucrat”; det vil sige at være den offentlige myndigheds direkte udøvende instans overfor of-

fentligheden, at være tvunget til at skønne i forhold til iværksættelsen af sanktioner eller begunsti-

gelser. I forståelsen af problemstillingen har det ofte være de tilsynsførendes opportunistiske ad-

færd, der har været i fokus; men ligesom hos ophavsmanden til begrebet, Lipsky (1980), har vi 

mindre fokus på sådanne problemer og mere fokus på de problemer, som udspringer af spændingen 

mellem faglige ambitioner og praktiske muligheder i myndighedsudøvelsen. Vi ser det ikke som et 

spørgsmål om hvordan den tilsynsførende kan møde virksomhederne så de selv får færrest mulige 

problemer. Vi ser det som et spørgsmål om at den tilsynsførende står med en vanskelig opgave, 

hvor de på kort tid og med små midler, skal fungere som repræsentanten for et system, som ofte stil-

ler modsætningsfyldte forventninger op for den tilsynsførende. Det kan kun lade sig gøre så længe 

den tilsynsførende brænder for opgaven. 

Virksomhedernes vurdering af tilsynet 
Virksomhederne er ganske tilfredse med tilsynet. Overraskende tilfredse. Op mod 80 % af vores re-

spondenter, hvis virksomheder overvejende har fået gule eller røde smileys opfatter ”i høj grad” el-

ler ”i nogen grad”, at tilsynsbesøget blev gennemført på en hensigtsmæssig måde. På baggrund af 

tilsynsbesøgets funktion er det overraskende. Tilsynet er en myndighed, der på baggrund af et skøn 

afgør, om virksomheden overholder loven; og de gule og røde smileys indikerer, at det gjorde man-

ge af virksomhederne ikke. 

Der er en tendens til, at de små virksomheder (1-4 ansatte) og de store (100+ ansatte) er mindre til-

fredse end virksomhederne med 5-99 ansatte, men i alle grupperne dominerer den positive vurde-

ring. 

Et eksempel på en – atypisk – kritisk vurdering finder vi hos Busselskabet: 

Anders er driftsleder i et større busselskab, som kører med patienter og borgere for det offentlige – 

han er også lederrepræsentant i arbejdspladsens sikkerhedsudvalg. Anders er ikke særligt tilfreds 

med forløbet af Arbejdstilsynets screening og tilpassede tilsyn, som endte med et for firmaet ret 

dyrt påbud om ombygning af en række af deres køretøjer: ”Jeg havde en OK kontakt med den ene 

tilsynsførende, men den anden røg jeg uklar med; hun var meget optaget af vold. Det havde vi en 
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rigtig lang snak om, og vi blev ikke enige.” Anders mener ikke, at problemet er vold, men nok at 

de da har nogle voldsomme passagerer en gang i mellem. Han synes ikke, at forløbet har været 

godt: ”På forhånd havde jeg forventet at få noget ud af Arbejdstilsynets besøg. Jeg havde en for-

ventning om, at de ville give et input. Men de havde mest fokus på regler, der var ikke meget dia-

log. Da de forlod os, sagde de, at de ville sende en rapport i løbet af 14 dage; men der gik over to 

måneder, og det var midt i sommerferien. Og så havde de misforstået det; hvad de skrev om vores 

køretøjer var ikke rigtigt; og de mente, at vi havde hændelser med vold 3-4 gange om ugen; det er 

helt ude af proportioner. Min følelse var at vi var en slags prøveklud.” 

Der kom da også noget godt ud af forløbet set med Anders’ øjne: ”Screening gav os det sidste 

spark til at få vores APV gjort færdig. Og vi fik lavet vores ’back up-gruppe’, som registrerer vold-

somme hændelser, følger op og hjælper chaufførerne, hvis de har brug for det. Vi har også fået me-

re ro på i sikkerhedsudvalget, større engagement, får gjort noget ved tingene – fx registreret syge-

fravær – og i det hele taget signaleret, at vi ikke er noget uden chaufførerne. Arbejdstilsynet skub-

bede til os, og det var positivt.” 

(Busselskabet, gul smiley) 

  

De centrale passager her går på forventningerne om at få noget ud af Arbejdstilsynets besøg; og si-

denhen, at til trods for utilfredsheden, anerkender Anders også, at der er kommet noget godt ud af 

forløbet. Mødet med den tilsynsførende er et ”civiliseret” møde mellem to parter, som har forskelli-

ge interesser; men et møde, hvor man anerkender den anden sides interesser og legitimitet; og et 

møde, hvor man forfølger sine respektive interesser i den indbyrdes dialog. Det er vores vurdering, 

at tilsynets vilkår er mindre præget af åbenlyse modsætninger og mere præget af en ”civiliseret” 

omgang, end dem i hvert fald den engelsksprogede litteratur på feltet beskriver. 

Udover den generelle positive vurdering er der to karakteristiske forhold ved mødet mellem tilsyn 

og arbejdsplads. For det første: Hvis tilsynet udløser påbud, og især mere komplicerede påbud, så 

bliver forløbet ofte hurtigt præget af uoverskuelige begreber, skrivelser og tidsfrister. De fleste virk-

somheder har meget svært ved at give en klar beskrivelse af, hvilken type af tilsyn de har været ude 

for, hvilke forhold de tilsynsførende har lagt vægt på ved tilsynet, og hvad præcist påbuddet inde-

bærer. Og tilsynet har tilsyneladende svært ved at holde deres egne tidsfrister. For det andet har re-

præsentanterne ofte en meget klar forventning om, at tilsynet skal pege på løsninger, når de peger 

problemer. De tilsynsførende er meget klare på, hvor langt de kan gå i forhold til vejledning og råd-

givning, og virksomheder respekterer da også relativt hurtigt den tilsynsførendes position; men først 

efter en forventningsafstemning. 
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Virkningerne af tilsynet 
Virkningsspørgsmålet er, som vi allerede konstaterede i litteratur-afsnittet, vanskeligt. Et vigtigt re-

sultat fra survey’en findes i følgende tabel (der er en gentagelse fra side 53): 

 Er den seneste APV blevet gennem-
ført på eget initiativ eller på bag-

grund af et påbud fra Arbejdstilsy-
net? (n = 174) 

Er de skriftlige handlingsplaner ud-
arbejdet på eget initiativ eller på 

baggrund af et påbud fra Arbejdstil-
synet? (n = 67) 

På eget initiativ 66,1 %  

 

79,1 %  
På baggrund af et påbud fra tilsynet 31,6 %  20,9 %  
Ved ikke 2,3 %    

 Total  100,0 %  100,0 %  
Tabel 12: Andel af virksomheder, der har henholdsvis APV og skriftlig handlingsplan, der har ud-
arbejdet dem på eget initiativ eller på baggrund af et påbud. (Kilde: Analyse Danmark 2009). 

Det ses, at en ganske pæn del af APV’erne udløses af Arbejdstilsynet (i vores sample, hvor gule og 

røde smileys er kraftigt overrepræsenterede). Arbejdstilsynets tal siger, at knap 40.000 besøgte ar-

bejdssteder udløser ca. 12.500 påbud om egenindsats (flere påbud ved samme tilsyn er ikke usæd-

vanligt); altså at op til en tredjedel af de besøgte virksomheder skal have et skub fra tilsynet, før de 

får etableret den lovpligtige sikkerhedsorganisation eller gennemført en APV. 

I rapporten her diskuterer vi også den evaluering af Arbejdsmiljøreformen, som Arbejdstilsynet har 

fået udarbejdet:  

Der er en pæn mærkbar effekt selv for de mindre alvorlige tilsynsreaktioner – ja, alene information 

om tilsynets screeninger udløser angiveligt en mærkbar effekt på arbejdsmiljøarbejdet. Der er en 

pæn sammenhæng mellem sanktionens (og forseelsens) alvor og den mærkbare effekt; mere alvor 

giver større effekt. Alligevel er der en del af de mere alvorlige reaktioner, som ikke vurderes at have 

haft en mærkbar effekt; ca. 1/3 af de tilpassede tilsyn, der endte med rådgivningspåbud eller almin-

deligt påbud, vurderes ikke at have haft nogen mærkbar effekt af respondenter på virksomhederne. 

Der er også grund til at forholde sig til, at den mærkbare effekt (næsten) gennemgående er større på 

arbejdsmiljøarbejdet end på selve arbejdsmiljøet – undtagelsen er virkningen af det tilpassede til-

syn, der endte med et rådgivningspåbud, hvor vurderingen er marginalt højere, når det gælder effek-

ten på arbejdsmiljøet i forhold til effekten på arbejdsmiljøarbejdet. 

Hvis vi forlader de kvantificerede effekter og går over til nogle af de virkningsmekanismer, vi har 

observeret, kan vi pege på fire: 

• Når man spørger de involverede om Arbejdstilsynets indsats har betydet noget, er det umiddel-

bare svar benægtende. Men ved nærmere eftertanke peger de fleste dog på, at der faktisk har væ-

ret en positiv effekt af tilsynets aktiviteter. Arbejdsstederne er dog stadig tilbøjelige til at under-

vurdere, hvad Arbejdstilsynets indsats har betydet for, at man faktisk får taget hul på de proble-

mer, der er på arbejdspladsen. Virksomheden udtrykker, at man da godt vidste, at man havde 
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problemer, at man da selv ville have gjort noget ved dem, og at Arbejdstilsynets reaktion måske 

nok har fremskyndet indsatsen, men ellers ikke har gjort nogen større forskel. Vores billede er, 

at Arbejdstilsynets reaktion har været en ganske betydningsfuld anledning i forhold til at sætte 

gang i processen, og processens karakter også har været påvirket af det ydre pres; det er usand-

synligt, at processen ville have været lige så omfattende og fokuseret, hvis den ikke havde været 

under indflydelse af Arbejdstilsynet. Men det er ikke i sig selv noget problem, at virksomheder-

ne ikke formulerer og forstår det på den måde, og at de er tilbøjelige til selv at tage æren for den 

indsats, der er gjort – bare det virker. 

• Ideelt set vil et påbud optræde i den situation, hvor en virksomhed har overset et arbejdsmiljø-

problem, som påbuddet så gør virksomheden opmærksom på. En gang belært om sin fejltagelse 

skulle den nye forståelse indoptages i organisationen og sprede sig til alle relevante steder – klog 

af skade. Men sådan er det ikke. De spredningseffekter, vi har observeret, er få og tilfældige; ik-

ke noget man kan regne med. Det peger på en grundlæggende svaghed i hele det velorganisere-

de screeningssystem; når først tilsynet er ”ude af øje” er de også ”ude af sind”. Lærings- og 

spredningseffekterne af tilsynets virke er ikke særligt stærke. 

• I en række organisationer, og nok især i offentlige organisationer, ser de lokale ledere gerne Ar-

bejdstilsynet og deres påbud. Det er, fordi det kan være den nødvendige anledning til at få flyttet 

ressourcer, få lov til at overskride budgettet eller på anden vis få tilgodeset nogle arbejdsmiljø-

ønsker, som der ellers ikke har været ressourcer til. Det kan dog også være en blandet fornøjelse, 

hvis pengene bare går fra fx en børne- og unge-afdelings kerneopgave. 

• Vi har, primært i rengøringsselskaberne, stødt på nogle af de problemer som er klassiske i byg-

ge- og anlægssektoren, når forskellige organisationer fysisk og organisatorisk er vævet ind i hin-

anden. Fx påbud som kun kan imødekommes, hvis firmaet, der har hyret rengøringsselskabet, 

bidrager – ofte også økonomisk – til løsningen. I udgangspunktet er det jo ikke Arbejdstilsynets 

problem, at en given løsning ikke bare påvirker det inspicerede firma. Men for virksomhederne 

komplicerer det arbejdsmiljøopgaven, og indirekte påvirker det da også tilsynets muligheder for 

at påvirke virksomhederne. Den type af problemer vokser med de stadigt mere komplicerede fy-

siske, organisatoriske og kommercielle forhold, der sætter deres præg på arbejdslivet. 

Reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø 
Der er almindelig enighed om at dårligt psykisk arbejdsmiljø udgør et stort og stigende problem i 

arbejdsmiljøet. Selve opprioriteringen af Arbejdstilsynets indsats på området er en del af denne 

enighed. 

Men virksomhederne opfatter selv, de har et godt psykisk arbejdsmiljø. Over 90 % af respondenter-

ne i vores survey vurderer at de har et ’rigtigt godt’ eller ’godt’ psykisk arbejdsmiljø; lidt flere i de 

små virksomheder end i de større og lidt flere ledere end medarbejdere. (Bemærk at vi har spurgt 
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ledere og medarbejderrepræsentanter, som jo ikke nødvendigvis er dem, der har det dårlige psyki-

ske arbejdsmiljø.) 

Der er således grund til at være skeptisk overfor virksomhedernes – de centrale aktører i virksom-

hedernes – erkendelse af det psykiske arbejdsmiljø, og som en konsekvens sætte spørgsmålstegn 

ved deres handlingsparathed overfor problemerne. Nogen gange kan der være brug for et lille skub 

udefra, fx fra reguleringen. 

Arbejdstilsynets strategier og værktøjer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø er udviklet kraftigt 

over de sidste år. Især de nye spørgeguides springer i øjnene. Det psykiske arbejdsmiljø har hidtil 

været anset for et sammenhængende hele, hvor de enkelte elementer ikke har kunnet forstås uaf-

hængigt af helheden – et holistisk perspektiv var påkrævet. Nu er feltet blev delt op i 5-6 risikofak-

torer, der hver især kan behandles selvstændigt. Og spørgsmålet, om der er gået noget tabt i denne 

proces, er næsten ikke blevet stillet. De praktiske og administrative fordele ved de nye værktøjer 

opvejer eventuelle ulemper så kraftigt, at diskussionen ikke er blevet rejst. 

Men spørgsmålet er nok også mere om den logik, der benyttes i værktøjerne, ikke har andre og vig-

tigere svagheder end deres mangel på holistisk perspektiv. Opdeling af feltet kan sikkert være godt 

og nødvendigt, men hvad betyder denne opdeling? Den første indikation er, at vold og trusler fylder 

rigtigt meget i det samlede billede, når man ser på Arbejdstilsynets reaktioner inden for det psykiske 

arbejdsmiljø. 

Vi har prøvet at sammenholde forskellige mål for vigtigheden af de forskellige aspekter af det psy-

kiske arbejdsmiljø med hinanden. Vi har set på arbejdsskadesanmeldelser, hvor mængdekrav og ar-

bejdsrelationer dominerer. Og vi har set på nogle beregninger af de såkaldte ætiologiske fraktioner, 

som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lavet for Arbejdstilsynet. Her er billedet at 

lav indflydelse, lav forudsigelighed og høje følelsesmæssige krav er de vigtigste grunde inden for 

det psykiske arbejdsmiljø til et højere sygefravær; mens der ingen sammenhæng bliver fundet mel-

lem udsættelse for vold og trusler og sygefravær. 

Arbejdsskadesanmeldelserne og de ”ætiologiske fraktioner” peger ikke i samme retning – og det gi-

ver jo anledning til varsomhed. Men alligevel er det iøjnefaldende, at Arbejdstilsynets værktøjer og 

dermed deres reaktioner slet ikke har indflydelse og relationer som selvstændige risikofaktorer. 

Igen skal forklaringen nok findes i de særlige praktiske administrative hensyn, som Arbejdstilsynet 

som myndighed er underlagt; plus måske også de politiske hensyn der fx ligger i tilpasningen til 

Metodeudvalgets afgrænsning af, hvad der er Arbejdstilsynets domæne. Indflydelse er en alment 

anerkendt arbejdsmiljøfaktor, men alligevel er den sammen med relationer blevet reduceret til et 

underpunkt under forebyggelse i nogle af de risikofaktorer, de tilsynsførende arbejder med. 

Man har valgt at have en række særlige regler og procedurer, når det gælder det psykiske arbejds-

miljø; fx afgørelse om psykisk arbejdsmiljø og procesvejledning. Psykisk arbejdsmiljø er ikke et 

helt almindeligt arbejdsmiljøforhold, når det kommer til tilsynets praksis. Men vores pointe er, at 
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psykiske arbejdsmiljøproblemer – måske undtaget vold og trusler – ér anderledes, og når det kom-

mer til stykket, passer de måske ikke rigtigt ind i den kontrollerende arbejdsmåde, som med Ar-

bejdsmiljøreformen er efterspurgt hos tilsynet. Der er ingen nemme veje udenom dilemmaet mellem 

kontrol og understøttelse. 

Det psykiske arbejdsmiljø har godt af et samfundsmæssigt skub for virksomhedernes problemfor-

ståelse og evne til at handle, når det gælder psykisk arbejdsmiljø, er ikke på omgangshøjde med den 

samfundsmæssige forståelse af problemets omfang og betydning. Men Arbejdstilsynets myndig-

hedsudøvende funktion og kontrollerende strategi kan i den sammenhæng være en begrænsning. 

Omvendt er det også sådan, at tilsynets særlige legitimitet og autoritet kan være udløsende for, at 

virksomhederne får taget det psykiske arbejdsmiljø alvorligt. 

De store linjer 
Hvis man skal sammenfatte de helt overordnede perspektiver i vores arbejde, kan det gøres i føl-

gende punkter: 

• Håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø er i kraftig udvikling; og Arbejdstilsynets indsats gør 

en forskel; men der er ikke meget, der tyder på, at vi er ved at nå et stabilt leje. Det psykiske ar-

bejdsmiljø får stadig større opmærksomhed, på samme tid ser problemerne ud til at vokse; mens 

Arbejdstilsynets indsats stadig ikke er i tilstrækkelig god overensstemmelse med de udfordrin-

ger, opgaven stiller. (På det punkt er Arbejdstilsynet dog ikke alene.) 

• Arbejdstilsynets virke er blevet indrammet af, at de er langt den største aktør på området, og at 

tilsynet i den udvikling er blevet bevæget i retning af en mere kontrollerende rolle. Det er en rol-

le, som kan være svært at håndtere på de mere bløde områder; og Arbejdstilsynets egne tal afslø-

rer da også, at vægten nemt kommer til at ligge på det myndighedsmæssigt håndterlige: Formel-

le reaktioner og ulykkesrisici fylder forholdsmæssigt meget i det samlede billede; og inden for 

det væsentligt mere beskedne ”psykisk arbejdsmiljø”-område fylder trusler om vold forholdsvist 

meget. Det rejser spørgsmålet, om der er tilstrækkeligt ”kontrollerende” fokus på det psykiske 

arbejdsmiljø. 

• Der er overraskende klare positive vurderinger af Arbejdstilsynets indsats i forhold til virksom-

hederne; og med den store nye udfordring, der ligger i screeningen, må man sige, de har formået 

at løfte opgaven. Vi har dog stadig til gode at se, hvordan det går, hvis de midlertidige bevillin-

ger, der har understøttet indsatsen, skulle tørre ud; og vi har også til gode at komme i gang med 

den næste runde af screeningen. 

• Men når det kommer til det psykiske arbejdsmiljø har udfasningen af BST-systemet skabt et va-

kuum i forhold til de mere bløde reguleringer af arbejdsmiljøet, som stadig må anses for ønske-

lige – ja måske ligefrem nødvendige – hvis arbejdsmiljøreguleringen skal vedligeholde en bred 

samfundsmæssig dynamik i retning af et godt og stadig forbedret psykisk arbejdsmiljø. Arbejds-

tilsynet får nemt kasket-problemer: Strategisk er de tildelt en kontrol-rolle; men når det gælder 
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det psykiske arbejdsmiljø så forventes de i første omgang at fungere understøttende. Og når det 

så ikke lykkes, så skal de vende rundt og påtage sig en kontrolrolle med formelle sanktioner. 

• Institutionelt har Arbejdsmiljøreformen efterladt arbejdsmiljøsystemet med et hul i forhold til en 

mere understøttende tilgang til arbejdsmiljøreguleringen. En understøttende tilgang har bestemt 

sin plads i det nuværende system: I virksomhedernes egen ”regulering” af arbejdsmiljøet gen-

nem arbejdsmiljøarbejdet, i små lommer i den officielle tilsynsindsats og i den måde, som de til-

synsførende i praksis fungerer som street level bureaucrats. Men det er et åbent spørgsmål om 

den samling af reguleringsindsatsen, der med Arbejdsmiljøreformen er sket hos Arbejdstilsynet, 

udgør den mest hensigtsmæssige konfiguration af indsatsen. Fordelene er en mere strategisk og 

målrettet indsats, en indsats der nemmere kan styres; men ulemperne er den manglende kom-

plementaritet mellem understøttelse og kontrol i det samlede system.  

Og til sidst vil vi gerne pege på: 

• At der i forståelsen af arbejdsmiljøreguleringens funktionsmåder, også er brug for en blødere, 

mere fortolkende tilgang til, hvordan reguleringen virker. Det er en tilgang som i mindre ud-

strækning baserer sig på kvantitative effekt-vurderinger, og i større udstrækning tager de for-

skellige fortolkninger af, hvad reguleringen af arbejdsmiljøet betyder og gør ved processerne på 

arbejdspladserne alvorligt. Ikke at de to tilgange udelukker hinanden – de komplementerer hin-

anden – men vi er efterhånden ved at have fået opbygget et overvågningssystem og en evalue-

ringspraksis, som gør, at der er særligt brug for den mere fortolkende tilgang, der kan supplere 

de kvantitative informationer, vi får til rådighed. Arbejdsmiljøet har behov for en offentlighed; 

der kan reflektere over, hvad der sker med arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet; og sådanne 

refleksioner må baseres på forskellige informationskilder.
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Appendix 1:
Frekvenser i survey'en

Stikprøve:
Udtrukket blandt virksomheder der har modtaget besøg af arbejdstilsynet

Undersøgelsen er hovedsagelig gennemført som CATI (dog 4 webinterviews - CAWI)

Antal respondenter:
198

Dataindsamlingsperiode:
12.06.2009 til 03.07.2009

Vægtning:
Data er ikke vægtet.

Offentliggørelse:
Resultaterne må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse. 

Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S angives som kilde.

Grøn Gul Rød Total

Branchegrupper Anlægsarbejde 7 15 11 33

Butikker 7 16 10 33

Døgninstitutioner og hjemmepleje 7 15 11 33

Kontor 7 15 11 33

Rengøring 7 15 11 33

Transport af passagerer 9 20 4 33

Fordelinger af respondenter

Smiley farve
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Transport af passagerer 9 20 4 33

Total 44 96 58 198
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Frekvens Procent

1 til 4 ansatte 53 26,8

5 til 19 ansatte 67 33,8

20 til 99 ansatte 54 27,3

100 + ansatte 24 12,1

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Sikkerhedsrepræsentant 28 14,1

Tillidsrepræsentant 2 1,0

Medarbejder uden disse tillidshverv 51 25,8

Øverste leder og formand for sikkerhedsudvalget 30 15,2

Øverste leder 44 22,2

Ledelsesrepræsentant og formand for 

sikkerhedsudvalget
15 7,6

Ledelsesrepræsentant 19 9,6

Daglig sikkerhedsleder 7 3,5

Andet 2 1,0

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Medarbejder 81 40,9

Virksomhedsstørrelse

2. Hvilken funktion har du på arbejdspladsen? Er du.. 

Funktion

Medarbejder 81 40,9

Leder 115 58,1

Andet 2 1,0

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 70 35,4

I nogen grad 80 40,4

I mindre grad 35 17,7

Slet ikke 8 4,0

Ved ikke 5 2,5

Total 198 100,0

3. I hvor høj grad mener du, at arbejdet på din arbejdsplads er styret af regler?
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Frekvens Procent

Anlægsarbejde 33 16,7

Butikker 33 16,7

Døgninstitutioner og hjemmepleje 33 16,7

Kontor 33 16,7

Rengøring 33 16,7

Transport af passagerer 33 16,7

Total 198 100,0

Antal Kol %

69 34,8%

45 22,7%

29 14,6%

74 37,4%

5 2,5%

1 ,5%

198 112,6%

Frekvens Procent

Der er sikkerhedsgrupper på din arbejdsplads

Der er et sikkerhedsudvalg, som dækker din arbejdsplads

Der er et sammenlagt sikkerheds- og samarbejdsudvalg, som dækker din 

arbejdsplads
Der er ingen formel organisering af sikkerhedsarbejdet på din arbejdsplads

Andet 

Ved ikke 

Total

5. Hvornår har din arbejdsplads sidst haft besøg af Arbejdstilsynet?

Branchegrupper

4. Hvordan er arbejdsmiljøarbejdet organiseret?

Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100%

Frekvens Procent

Første halvår 2007 2 1,0

Andet halvår 2007 3 1,5

Første halvår 2008 7 3,5

Andet halvår 2008 23 11,6

Første halvår 2009 160 80,8

Husker ikke 3 1,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Ja 92 46,5

Nej 99 50,0

Ved ikke 7 3,5

Total 198 100,0

6. Har der været mere end ét besøg indenfor de sidste to år?
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Frekvens Procent

Ved ikke 13 6,6

1 1 ,5

2 59 29,8

3 10 5,1

4 4 2,0

10 2 1,0

20 2 1,0

30 1 ,5

Total 92 46,5

Manglende svar 106 53,5

Total 198 100,0

Antal Kol %

Screening 159 80,3%

Tilpasset tilsyn 48 24,2%

Opfølgningstilsyn 28 14,1%

Detailtilsyn 9 4,5%

Særligt tilsyn 7 3,5%

Ved ikke 27 13,6%

Total 198 140,4%

7. Har der været mere end ét besøg indenfor de sidste to år? - Hvor mange?

8. Hvilke(n) type(r) besøg var der tale om?

Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100%

Frekvens Procent

I høj grad 116 56,9

I nogen grad 58 28,4

I mindre grad 18 8,8

Slet ikke 7 3,4

Ved ikke 5 2,5

Total 204 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 101 51,0

I nogen grad 60 30,3

I mindre grad 16 8,1

Slet ikke 21 10,6

Total 198 100,0

9a. Under besøget/ene fra Arbejdstilsynet havde den tilsynsførende fokus på... - Arbejdstilsynets 

formelle procedurer og regler

9b. Under besøget/ene fra Arbejdstilsynet havde den tilsynsførende fokus på... - Dialog med 

arbejdspladsen

Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100%
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Frekvens Procent

I høj grad 112 56,6

I nogen grad 54 27,3

I mindre grad 22 11,1

Slet ikke 7 3,5

Ved ikke 3 1,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 67 33,8

I nogen grad 56 28,3

I mindre grad 36 18,2

Slet ikke 35 17,7

Ved ikke 4 2,0

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 81 40,9

I nogen grad 81 40,9

I mindre grad 25 12,6

9c. Under besøget/ene fra Arbejdstilsynet havde den tilsynsførende fokus på... - At udpege 

problemer i arbejdsmiljøet

9d. Under besøget/ene fra Arbejdstilsynet havde den tilsynsførende fokus på... - At rådgive om 

løsninger på arbejdsmiljøproblemer

9e. Under besøget/ene fra Arbejdstilsynet havde den tilsynsførende fokus på... - Det konkrete 

arbejdsmiljø på arbejdspladsen

I mindre grad 25 12,6

Slet ikke 8 4,0

Ved ikke 3 1,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 127 64,1

I nogen grad 40 20,2

I mindre grad 12 6,1

Slet ikke 17 8,6

Ved ikke 2 1,0

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 113 57,1

I nogen grad 29 14,6

I mindre grad 22 11,1

Slet ikke 29 14,6

Ved ikke 5 2,5

Total 198 100,0

9f. Under besøget/ene fra Arbejdstilsynet havde den tilsynsførende fokus på... - Arbejdspladsens 

evne til at arbejde med arbejdsmiljøet (fx. gennemføre APV, sikkerhedsudvalgets arbejde eller 

andet)

9g. Under besøget/ene fra Arbejdstilsynet havde den tilsynsførende fokus på... - Arbejdspladsens 

psykiske arbejdsmiljø
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Frekvens Procent

Ja 30 15,2

Nej 154 77,8

Ved ikke 7 3,5

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

Antal Kol %

Tilbagemelding 2 6,7%

Vejledning 6 20,0%

Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø 3 10,0%

Rådgivningspåbud 5 16,7%

Afgørelse uden påbud   

Forbud   

Strakspåbud 3 10,0%

Påbud med frist 6 20,0%

Administrative bøder   

Politianmeldelse   

Ved ikke 7 23,3%

Total 30 106,7%

10. Har arbejdspladsen modtaget en eller flere reaktioner fra Arbejdstilsynet vedrørende psykisk 

arbejdsmiljø som følge af tilsynsbesøget/ene?

11. Hvilke reaktioner har arbejdspladsen modtaget fra Arbejdstilsynet vedrørende psykisk 

arbejdsmiljø?

Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100%

Frekvens Procent

I høj grad 13 6,6

I nogen grad 3 1,5

I mindre grad 5 2,5

Slet ikke 8 4,0

Ved ikke 1 ,5

Total 30 15,2

Manglende svar 168 84,8

Total 198 100,0

12. I hvor høj grad oplever du at arbejdstilsynets reaktioner som følge af tilsynsbesøget/ene var 

hensigtsmæssig(e)?

Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100%
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Frekvens Procent

I høj grad 114 57,6

I nogen grad 41 20,7

I mindre grad 17 8,6

Slet ikke 23 11,6

Ved ikke 1 ,5

Total 196 99,0

Manglende svar 2 1,0

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 10 5,1

I nogen grad 18 9,1

I mindre grad 17 8,6

Slet ikke 143 72,2

Ved ikke 3 1,5

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

13. I hvor høj grad oplever du at tilsynsbesøget/ene blev gennemført på en hensigtsmæssig 

måde?

14. I hvor høj grad har arbejdstilsynets besøg, og eventuelt tilknyttede aktiviteter, haft en effekt på 

det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

15. Er denne effekt overvejende positiv eller negativ?

Frekvens Procent

Overvejende positiv 38 19,2

Overvejende negativ 6 3,0

Ved ikke 1 ,5

Total 45 22,7

Manglende svar 153 77,3

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 68 34,3

I nogen grad 27 13,6

I mindre grad 10 5,1

Slet ikke 76 38,4

Ved ikke 10 5,1

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

15. Er denne effekt overvejende positiv eller negativ?

16. I hvor høj grad vurderer du at arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø, efter Arbejdstilsynets 

besøg og eventuelt tilknyttede aktiviteter, er tilfredsstillende?
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Frekvens Procent

I høj grad 9 4,5

I nogen grad 26 13,1

I mindre grad 32 16,2

Slet ikke 111 56,1

Ved ikke 13 6,6

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Overvejende positiv 61 30,8

Overvejende negativ 5 2,5

Ved ikke 1 ,5

Total 67 33,8

Manglende svar 131 66,2

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 20 10,1

17. I hvor høj grad har Arbejdstilsynets besøg, og eventuelt tilknyttede aktiviteter, haft en effekt på 

arbejdspladsens evne til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø?

18. Er denne effekt overvejende positiv eller negativ?

19. I hvor høj grad vurderer du at Arbejdstilsynet forholdte sig til de vigtigste problemer med det 

psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads?

I høj grad 20 10,1

I nogen grad 9 4,5

I mindre grad 8 4,0

Slet ikke 8 4,0

Ved ikke 4 2,0

Der er ikke problemer med det psykiske arbejdsmiljø 

på min arbejdsplads 
142 71,7

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 54 27,3

I nogen grad 36 18,2

I mindre grad 16 8,1

Slet ikke 38 19,2

Ved ikke 6 3,0

Arbejdspladsen har ikke fået nogen reaktion 48 24,2

Total 198 100,0

20. I hvor høj grad oplever du at eventuelle reaktioner fra Arbejdstilsynet var forholdsmæssige i 

forhold til problemernes alvor?
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Frekvens Procent

I høj grad 64 32,3

I nogen grad 30 15,2

I mindre grad 15 7,6

Slet ikke 23 11,6

Ved ikke 13 6,6

Arbejdspladsen har ikke fået nogen reaktioner 53 26,8

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 28 14,1

I nogen grad 30 15,2

I  mindre grad 31 15,7

Slet ikke 17 8,6

Ved ikke 92 46,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Ja 174 87,9

Nej 16 8,1

21. I hvor høj grad oplever du at der var overensstemmelse mellem tilsynsbesøgets forløb og 

eventuelle efterfølgende reaktioner fra Arbejdstilsynet?

23. På baggrund af jeres erfaringer, i hvor høj grad vurderer du da at der er et fornuftigt samspil 

mellem Arbejdstilsynets indsats og den øvrige regulering af arbejdsmiljøet?

24. Har I gennemført skriftlige arbejdspladsvurderinger - også kaldet APV - på arbejdspladsen?

Nej 16 8,1

Ved ikke 8 4,0

Total 198 100,0

Frekvens Procent

På eget initiativ 115 58,1

På baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet 55 27,8

Ved ikke 4 2,0

Total 174 87,9

Manglende svar 24 12,1

Total 198 100,0

Frekvens Procent

2007 7 3,5

2008 40 20,2

2009 120 60,6

8888 6 3,0

Total 173 87,4

Manglende svar 25 12,6

Total 198 100,0

25. Er den seneste APV blevet gennemført på eget initiativ eller på baggrund af et påbud fra 

Arbejdstilsynet?

26. Hvornår har I sidst gennemført skriftlig APV på arbejdspladsen?
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Frekvens Procent

Ja 75 37,9

Nej 117 59,1

Ved ikke 6 3,0

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Ja, for alle problemområder 54 27,3

Ja, for nogle problemområder 13 6,6

Nej, ingen handlingsplaner 7 3,5

Ved ikke 1 ,5

Total 75 37,9

Manglende svar 123 62,1

Total 198 100,0

Frekvens Procent

På eget initiativ 53 26,8

På baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet 14 7,1

Total 67 33,8

Manglende svar 131 66,2

27. Er I inden for de sidste tre år, f.eks. ved en kortlægning, blevet opmærksomme på nogen 

problemer i arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

28. Er der udarbejdet skriftlige handlingsplaner for, hvordan arbejdsmiljø-problemerne skal løses?

29. Er de skriftlige handlingsplaner udarbejdet på eget initiativ eller på baggrund af et påbud fra 

Arbejdstilsynet?

Manglende svar 131 66,2

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Ja, for alle problemområder 58 29,3

Ja, for nogle problemområder 7 3,5

Nej, ingen tidsfrister 8 4,0

Ved ikke 2 1,0

Total 75 37,9

Manglende svar 123 62,1

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Ja, for alle problemområder 65 32,8

Ja, for nogle problemområder 5 2,5

Nej, der er ikke udpeget nogen ansvarlige 4 2,0

Ved ikke 1 ,5

Total 75 37,9

Manglende svar 123 62,1

Total 198 100,0

30. Er der sat tidsfrister for, hvornår arbejdsmiljøproblemerne skal være løst?

31. Er der udpeget nogen, som har ansvaret for at arbejdsmiljøproblemerne bliver løst?
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Frekvens Procent

Ja 70 35,4

Nej 4 2,0

Ved ikke 1 ,5

Total 75 37,9

Manglende svar 123 62,1

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Rigtig godt 93 47,0

Godt 91 46,0

Dårligt 5 2,5

Rigtigt dårligt 1 ,5

Ved ikke 1 ,5

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Ja, i høj grad 92 46,5

32. Følger I løbende op på, om arbejdsmiljøproblemerne bliver løst som planlagt?

33. Hvordan vurderer du det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

34. Drøfter I arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø på møder, hvor både medarbejdere og ledere 

er repræsenteret f.eks. i sikkerhedsorganisationen, samarbejdsudvalget eller andet formelt 

forum?

Ja, i høj grad 92 46,5

Ja, i nogen grad 38 19,2

Ja, i mindre grad 23 11,6

Nej, slet ikke 37 18,7

Ved ikke 1 ,5

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Det er let 119 60,1

Det er hverken let eller vanskeligt 43 21,7

Det er vanskeligt 22 11,1

Ved ikke 7 3,5

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

35. Er det generelt let eller vanskeligt at diskutere det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen?
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Frekvens Procent

Ja, i høj grad 139 70,2

Ja, i nogen grad 32 16,2

Ja, men kun i mindre grad 13 6,6

Nej 6 3,0

Ved ikke 1 ,5

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Ja, i høj grad 120 60,6

Ja, i nogen grad 46 23,2

Ja, men kun i mindre grad 17 8,6

Nej 6 3,0

Ved ikke 2 1,0

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

36. Er det psykiske arbejdsmiljø prioriteret af arbejdspladsens ledelse?

37. Er det psykiske arbejdsmiljø prioriteret af arbejdspladsens medarbejdere?

38. Bruger I eksterne konsulenter f.eks. arbejdsmiljørådgivere i arbejdet med det psykiske 

arbejdsmiljø?

Frekvens Procent

Ja, i høj grad 14 7,1

Ja, i nogen grad 19 9,6

Ja, i mindre grad 13 6,6

Nej, slet ikke 145 73,2

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

På eget initiativ 36 18,2

På baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet 10 5,1

Total 46 23,2

Manglende svar 152 76,8

Total 198 100,0

arbejdsmiljø?

39. Er eksterne konsulenter blevet inddraget på arbejdspladsens eget initiativ eller på baggrund af 

et påbud fra Arbejdstilsynet?
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Frekvens Procent

Ja 41 20,7

Nej 148 74,7

Ved ikke 2 1,0

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Ja 61 30,8

Nej 117 59,1

ved ikke 13 6,6

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

Antal i alt 137

Alkohol politik osv....har forskellige politikker 1

Ambulanceplan 1

40. Har I nogen interne eksperter eller medarbejdere med særlige kvalifikationer, som I bruger i 

jeres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø?

41. Har I en skriftlig politik, strategi eller målsætning om det psykiske arbejdsmiljø?

42. Hvilken type dokument er der tale om?

Ambulanceplan 1

APV 3

bare et dokument 1

Beskrivelser 1

den er i APV 1

det der er i APV 1

dokument med notater 1

er i APV 1

Forstår ikke spørgsmålet 1

Generel arb. politik 1

Grupperne tager på internat, politik 1

handlingsplan 1

hjemmelavet plan om hvad der er godt for dem 1

hndlingsplan såkaldt politik 1

I esbjerg kommune 1

i vores medarbejderhåndbog/personalehåndbog 1

IKKE NOGET DER BRUGES. LIGGER I EN MAPPE 1

intern politik. arbejdsmiljøpolitik. 1

kommunens overordende regler omkring arbejdsmiljø 1

Kontrakter 1

Kriseplan 1

lafck har hjulpet med at lave det, men ved ikke hvad 

det hedder
1

mission 1

mobbepolitikker, sygepolitikker osv 1
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Modsætning, kontrakter, ligger nogle udsagn 1

målsætning. mission. 1

papir med forskellige tiltag mod overgreb 1

Personale handbog, div politikker, stresshåndtering 1

Personale HB 2

Personale hb 1

Personale HB, kontrakter 1

Personale håndbog 3

personale håndbog 1

Personale politik 1

Personalehåndbog 2

Personalehåndbogen 1

Politik 5

Politik som står i en mappe 1

Politik vi har 1

Politik vi har vores medudvalg har lavet 1

Politik, A-4 ark 1

Principper, politikker, retningslinier 1

Procedure hvad man er forpligtet til som medarb. 

kontrakt
1

Redegørelse, personalehåndbog 1

Samarbejdsaftaler 1

ved det ikke 1

Voldspolitik osv.. 1

Word dokument 2

æ 1

Total 198

Frekvens Procent

På eget initiativ 51 25,8

På baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet 6 3,0

Ved ikke 4 2,0

Total 61 30,8

Manglende svar 137 69,2

Total 198 100,0

Frekvens Procent

I høj grad 83 41,9

I nogen grad 59 29,8

I mindre grad 30 15,2

Slet ikke 13 6,6

Ved ikke 6 3,0

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

43. Er dette dokument udarbejdet på arbejdspladsens eget initiativ eller på baggrund af et påbud 

fra Arbejdstilsynet?

44. I hvilken grad indgår det psykiske arbejdsmiljø i arbejdspladsens generelle arbejde med 

arbejdsmiljø, personaleudvikling, lederudvikling eller lignende?
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Frekvens Procent

I høj grad 103 52,0

I nogen grad 60 30,3

I mindre grad 15 7,6

Slet ikke 10 5,1

Ved ikke 3 1,5

Total 191 96,5

Manglende svar 7 3,5

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Tilsynscenter 1 33 16,7

Tilsynscenter 2 42 21,2

Tilsynscenter 3 74 37,4

Tilsynscenter 4 49 24,7

Total 198 100,0

Frekvens Procent

Grøn 44 22,2

Gul 96 48,5

45. I hvilken grad bliver der taget hensyn til det psykiske arbejdsmiljø, når I laver ændringer på 

arbejdspladsen?

Tilsynsregion

Smileykode

Gul 96 48,5

Rød 58 29,3

Total 198 100,0
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Kopier af centrale tabeller over ætiologiske fraktioner som er anvendt i rapporten. De originale 

tabeller kan findes i Pedersen, Jacob, Jørgen Vinsløv Hansen, Karl B. Christensen, Thomas Fløcke 

& Elsa Bach: Notat om psykosociale arbejdsmiljøpåvirkninger og sygefravær, Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), februar 2009, som indgår som�Bilag 3.1 i 

Arbejdstilsynet: Overvågningsrapport 2007 – Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats – 

Bilag, Arbejdstilsynet, februar 2009. Tabellerne findes på siderne 71-74. 

Selvrapporteret sygefravær i 2005:�
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Sygefravær over tre uger identificeret ved hjælp af DREAM registeret: 

  



side 115 

�




