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Regulering af det
psykiske arbejdsmiljø
Hvordan kan vi vide, hvad psykisk
arbejdsmiljø er, før vi fortæller om det?

Forord
Psykisk arbejdsmiljø og konsekvenserne af et dårligt psykisk arbejdsmiljø
i form af fx stress og udbrændthed fylder meget i disse år; i forskningen, i
offentligheden, i fagbevægelsen og ude på arbejdspladserne. Der er stor opmærksomhed om problemerne; men der også stor usikkerhed om hvordan de
skal håndteres og forebygges, og nogen steder er der også en vis fornægtelse
af dem. Fra LO’s side lægger vi vægt på at den usikkerhed der er om problemerne, ikke skal blive en undskyldning, men tværtimod bliver en anledning
til at gøre en endnu større indsats for at imødegå problemerne.
Vi har i den forbindelse samarbejdet med Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv ved Roskilde Universitet for at sætte fokus på reguleringen af det
psykiske arbejdsmiljø. I de sidste tre år har Liv Starheim i den sammenhæng
gennemført et ph.d.-projekt og nærværende rapport udgør en væsentlig del af
hendes afrapportering af projektet.
Rapporten fører os med sine forskellige fortællinger om hvordan reguleringen griber ind i hverdagen, dybt ind i en række af de dilemmaer og udfordringer der er på feltet. Der er ingen nemme løsninger, som bare skal iværksættes; men rapporten er et vidnesbyrd om både behovet for og betydningen
af en regulering af det psykiske arbejdsmiljø.
Overordnet set konstaterer rapporten at Arbejdstilsynet har etableret en
tilgang til tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø som er frugtbar og løfterig.
De har udviklet værktøjer og procedurer der gør at de kan løfte opgaven med
at psykisk arbejdsmiljø indgår rutinemæssigt i næsten alle typer af tilsyn; de
har skabt en tilsynspraksis som man på mange arbejdspladser sætter pris på,
og som ofte skaber ny dynamik når indsatsen har været utilstrækkelig.
Men betingelserne er svære. Dels er der som allerede antydet, mange forståelser af problemerne og af løsningerne på spil, både på den enkelte arbejdsplads og mere generelt i vores samfund; noget som kommer til udtryk
i arbejdspladsernes meget varierede fortællinger om tilsynsbesøget og hvad
man selv gør for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Dels er der stor
forskel på hvordan virksomhederne reagerer på tilsynsbesøget, og rapporten
indeholder flere eksempler på at fremgangsmåden i tilsynet med den enkelte
arbejdsplads og arbejdspladsens handlingsmønster i den forbindelse ikke
passede sammen. Ja, faktisk er det en indsigt i og en begrebsliggørelse af
tilsynsmødet som er et af rapportens centrale bidrag. Et kernedilemma er om
de tilsynsførende primært skal understøtte den udviklingsdynamik i retning
af et bedre arbejdsmiljø som jo allerede findes i de fleste virksomheder; eller
om de skal gribe ind overfor og sanktionere et arbejdsmiljø som ikke lever op
til lovens krav.
På den ene side er det for LO vigtigt at Arbejdstilsynet løfter den understøttende rolle i mødet med virksomhederne. Den rolle skal Arbejdstilsynet været
klædt på til.

På den anden side er der også tilfælde hvor vi som samfund har fundet os i
for meget; når det psykiske arbejdsmiljø er ulovligt og sundhedsskadeligt, så
skal vi ikke bare understøtte virksomhedernes egenindsats; så skal tilsynet
gribe ind og statuere et eksempel. Arbejdstilsynet skal kunne vende kasketten.
Som fagbevægelse er vi meget interesserede i hvordan Arbejdstilsynet løfter
deres dobbeltrolle, og følger med interesse med i hvordan tilsynets videre
udvikling af deres indsats på dette felt forløber. Vi har store forhåbninger til
at den positive udvikling som vi har set, kan fortsætte.
Afslutningsvis er der et andet aspekt i rapporten som er værd at fremdrage.
Den casebaserede tilgang giver en direkte indsigt i noget vi godt vidste i
forvejen; men som ikke kan siges for tit. En god arbejdsmiljøorganisation,
opbakning fra ledelsen – hele vejen op (og her har rapporten desværre nogle
skræmmende eksempler på offentlige topledere som ikke helt er sig deres
ansvar bevidst), og en udviklet medarbejderdeltagelse har været afgørende
elementer på de arbejdspladser, der er kommet længst med indsatsen. Her har
Arbejdstilsynet en rolle i forhold til at sikre at arbejdsmiljøorganisationen er
på plads på virksomhederne, men andre aktører bidrager også aktivt gennem
uddannelse og efteruddannelse af ledere og medarbejdere i arbejdsmiljøorganisationen. Og vigtigheden af partssamarbejdet viser sig her endnu engang,
som bidrag til udvikling af medarbejderindflydelsen, som fundamentet for
den svære kunst at skabe det gode psykiske arbejdsmiljø. Det er oplagt at
tænke på intentionerne med reformen af Arbejdsmiljøorganisation (AMO),
og gøre en ekstra indsats for at de bliver til virkelighed.
Mange af de spørgsmål som rapporten rejser eller berører, har en almen
interesse i vores samfund, og som fagbevægelse har vi en særlig interesse i
dem. Og vi håber med nærværende rapport og den konference som vi planlægger i efteråret 2012, at fastholde interessen for hvordan vi som samfund
og i fagbevægelsen kan være med til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø
på de danske arbejdspladser.

God læselyst

Lizette Risgaard, næstformand

Øje på regulering af det psykiske arbejdsmiljø –
”Hvordan kan vi vide, hvad psykisk arbejdsmiljø er, før vi fortæller om det?”

Liv Starheim,
Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv, Roskilde Universitet
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1. Forord
Denne rapport er en del af ph.d.-projektet: ”Virksomheders håndtering af regulering af
psykisk arbejdsmiljø”. Den første forskningsrapport: ”Har Arbejdstilsynet et godt øje på
arbejdsmiljøet”, fremlagde i 2010 studiet af konsekvenserne af Arbejdsmiljøreformen i 2004
for reguleringen af især det psykiske arbejdsmiljø.
Denne del af projektet fokuserer på, hvad der sker på arbejdspladserne, når Arbejdstilsynet
har været på besøg, inspiceret det psykiske arbejdsmiljø og fundet anledning til at afgive en
reaktion om, at arbejdspladsen skal iværksætte indsatser rettet mod at forbedre den psykiske
del af arbejdsmiljøet. Rapportens opmærksomhed er rettet mod arbejdspladser, som
igangsætter en udviklingsproces rettet mod det psykiske arbejdsmiljø og som på trods af
alvorlige problemer finder veje at gå. Hvad kendetegner disse arbejdspladsers perspektiv på
psykisk arbejdsmiljø? Hvordan arbejder de med det psykiske arbejdsmiljø? Og hvilken rolle
har arbejdstilsynsforløbet spillet i denne proces?
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget til rapporten: Medarbejdere og
ledere både indenfor og udenfor arbejdsmiljøorganisationen på de 6 casearbejdspladser
indenfor fængsels-, botilbuds- og sagsbehandlerområdet, som dette casestudie omhandler.
Deres tid, engagement og refleksioner har bidraget helt uvurderligt til projektet.
Arbejdstilsynets kontor for Videngrundlag skal have en stor tak for deres imødekommenhed
og samarbejde omkring indsamling af informationer om tilsynene og deres invitation til at jeg
måtte deltage og observere tilsynsbesøg. Tak til de tilsynsførende som lod mig være tilstede
på deres tilsynsbesøg og som bidrog med deres erfaringer i de efterfølgende interviews. En
speciel stor tak til tilsynsførende Cand. Psych. Mette Bøgehus Rasmussen for inspirerende
samarbejde omkring tilblivelsen af analyserne i rapportens sidste kapitel.
Min vejleder Klaus T. Nielsen og alle kollegerne i Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på
Roskilde Universitet skal også have tak for tålmodigt at bidrage med deres store viden om
forskning i arbejdsliv.
Til sidst skal initiativtageren i LO, Niels Sørensen, have en stor tak, fordi han syntes, at det var
så vigtigt at kigge nærmere på reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø, at han kontaktede
Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv, igangsatte og medfinansierede dette forskningsprojekt.
Rapporten er tilegnet alle de arbejdsmiljøengagerede indenfor og udenfor arbejdspladser,
som bidrager til at flytte det psykiske arbejdsmiljø i en positiv retning.
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2. Indledning
Dette forskningsprojekt er et samarbejde mellem LO og Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv
på Roskilde Universitet med henblik på at producere viden om regulering af
arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøreformen i 2004 medførte, at Arbejdstilsynet skal screene
samtlige danske arbejdspladser ved korte, uanmeldte besøg, og Serviceeftersynet i 2006
understregede vigtigheden af, at disse screeninger også indbefatter tilsyn med det psykiske
arbejdsmiljø. LO og Roskilde Universitet er gået sammen om at undersøge konsekvenserne af
denne nye tilsynsstrategi. Dette studie bidrager ved at undersøge følgende spørgsmål:
1. Hvilke særlige udfordringer er der ved at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø?
2. Hvilke paradigmer om psykisk arbejdsmiljø trækker arbejdspladsernes forståelse af
problemer og løsninger på?
3. Hvordan organiserer arbejdspladserne arbejdet med at forbedre det psykiske
arbejdsmiljø?
4. Hvilke gensidige positioneringer opstår i samspillet mellem arbejdspladserne og
Arbejdstilsynet?
5. Hvilke strategier benytter Arbejdstilsynet for at igangsætte konstruktive processer på
arbejdspladsen?
Disse 5 spørgsmål diskuteres i hver af rapportens kapitler. Tilsammen bidrager
fremlæggelsen af besvarelserne af disse spørgsmål til at projektet opfylder sit mål om: ”at
undersøge hvordan virksomhederne reagerer på reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø,
for at sikre et produktivt samspil mellem virksomhed, rådgivningsaktør og reguleringsinstans
– et samspil, der kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø”. (Citat fra projektbeskrivelsen)
Rapporten indledes med et oprids af den viden på området, som har dannet baggrund for
undersøgelsesspørgsmålene. Derefter beskrives projektets metode, kriterier for udvælgelse af
casearbejdspladser, indsamling af data, samt de teoretiske perspektiver, der anvendes til
analyse af materialet. De efterfølgende kapitler, søger hver at besvare ét overordnet
spørgsmål og rapporten afsluttes med en diskuterende perspektivering af, hvad disse
resultater peger videre mod.
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3. Vidensbaggrund og undersøgelsesspørgsmål
Først et oprids af den baggrundsviden, som projektet henter sit afsæt i: Viden om psykisk
arbejdsmiljøregulering og viden om effekter af regulering af arbejdsmiljø gennem
myndighedstilsyn, samt hvordan denne viden har inspireret til de spørgsmål, som projektet
giver et diskuterende bud på.

3.1.

Viden om psykisk arbejdsmiljøregulering

I vores internationale litteraturstudie (Hansen m.fl. 2009) fandt vi meget lidt litteratur, som
direkte beskriver forskningsresultater om tilsyn med og regulering af det psykiske
arbejdsmiljø. En af forklaringerne kan være, at begrebet ”psykisk arbejdsmiljø” ikke er et
hyppigt anvendt begreb i internationale sammenhænge, hvilket understøttes af en australsk
undersøgelse, som fandt nationale overvågningssystemer af psykisk arbejdsmiljø i kun 20
lande i verden, fortrinsvist i Europa, Nordamerika og Australien (Dollard m.fl. 2007). Til
gengæld fandt undersøgelsen en rimelig ensartet forståelse af, hvilke faktorer der er
indeholdt i begrebet psykisk arbejdsmiljø i disse 20 lande. Undersøgelsen dokumenterer, at
begrebsdannelsen om psykisk arbejdsmiljø har en overraskende international konsensus,
som indbefatter både faktorer fra selve arbejdet, den sociale organisering omkring udførelsen
af arbejdet, samt de individuelle virkninger af disse faktorer hos de enkelte ansatte.
Begrebsdannelsen samles dermed i tre overordnede kategorier: 1) Jobkarakteristika og
arbejdets kendetegn 2) Den sociale og organisatoriske kontekst og 3) Individuelle virkninger.
Således er der i forskningslitteraturen etableret en forståelse af, hvad begrebet psykisk
arbejdsmiljø indeholder. Vi ser desuden i disse år, at den skandinaviske tradition for specifikt
at myndighedsregulere det psykiske arbejdsmiljø bliver fulgt tæt af flere europæiske lande
som England, Holland, Frankrig og Spanien, samt Australien og Canada, som er i gang med at
udvikle deres tilsynspraksis på feltet.
Udviklingen af en tilsynspraksis af det psykiske arbejdsmiljø er i Australien fulgt op af en
tradition for forskning om feltet. Sidste år blev et stort studie publiceret, som undersøger
tilsynet med psykisk arbejdsmiljø i perioden 2003-2007 (Johnstone mfl. 2010). Studiet viser
en klar stigning i myndighedernes reguleringsindsats i 4 delstater; primært gennem
informationsmaterialer, målrettede kampagner og øget aktivitet i tilsynsindsatsen overfor
virksomhederne. Indsatsen begrænser sig dog til at være rettet mod mobning og til dels
stressproblemer og derudover er tilsynsindsatsen kendetegnet ved at være relativ reaktiv,
dvs. rettet mod besvarelse af indkomne klager fra arbejdspladserne, og ikke rettet mod en
systematisk forbyggende indsats. Endelig er tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø stadig en
meget lille del af det samlede inspektionsfokus. Dette, forklarer de tilsynsførende, er et
resultat af manglende ressourcer, manglende uddannelse på området, mangel på
lovgivningshjemmel og frygt for at victimisere medarbejdere på arbejdspladserne.
Forfatterne konkluderer, at styrkelse af tilsynet med de usynlige områder indenfor det
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psykiske arbejdsmiljø vil kræve udvikling af værktøjer til at vurdere det psykiske
arbejdsmiljø, øgede ressourcer, kompetenceudvikling af de tilsynsførende og kraftigere brug
af afgørelser, der forpligter arbejdspladserne (Johnstone m.fl. 2010).
Herhjemme har en tidlig undersøgelse af Arbejdstilsynets reaktioner ved den nye
screeningsmetode på Social- og Sundhedsområdet konstateret, at over halvdelen af
reaktionerne var givet til andre områder end ergonomi og psykisk arbejdsmiljø, som er
udpeget som sektorens primære arbejdsmiljøproblemer (Hasle m.fl. 2004). Desuden var det
psykiske arbejdsmiljø nærmest forsvundet ud af reaktionerne ved screeningsindsatsen med
kun 4 påbud i alt.
Undersøgelsen i ”Nyt tilsyns”-projektet (Nielsen m.fl. 2010) konkluderer, at selvom det er
lykkedes Arbejdstilsynet at udvikle en hensigtsmæssig praksis i forhold til tilsynsindsatsen,
viser det lave antal reaktioner indenfor psykisk arbejdsmiljø, som primært retter sig mod
risikofaktoren ”Vold og trusler om vold”, at der stadig mangler en etableret reguleringspraksis
overfor de mere usynlige belastninger indenfor psykisk arbejdsmiljø.
Alt i alt er det nok for tidligt at konstatere, at der er fyldestgørende forskning om hverken
myndighedsreguleringen af det psykiske arbejdsmiljø eller hvordan det påvirker
arbejdspladserne. Vi ved relativt lidt om, hvordan tilsynspraksissen fungerer og hvilke
forhold, der er bestemmende for at denne praksis kan udfolde sig.
Dette fører til nærværende projekts første arbejdsspørgsmål:
1. Hvilke særlige udfordringer er der ved at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø?
På trods af en rimelig samlet og velbeskrevet international forståelse af delelementerne, er
psykisk arbejdsmiljø ikke et entydigt veldefineret og afgrænset begreb. Forskellige tilgange til
psykisk arbejdsmiljø formidles til arbejdspladserne via forskellige forskningsparadigmer,
interessegrupper og mediernes formidling af psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejdsliv.
Bare indenfor stressforskningsområdet beskriver Tage Søndergård Kristensen 7 forskellige
forskningsparadigmer med forskellige forståelser af udfordringerne i det psykiske
arbejdsmiljø og tilhørende løsningsmodeller, som hænger sammen med de forskellige
problemforståelser (Kristensen 2007). For denne undersøgelse af, hvordan reguleringen af
psykisk arbejdsmiljø indoptages på arbejdspladserne, bliver det dermed også interessant at
finde frem til hvilke paradigmer om psykisk arbejdsmiljø, der hersker på arbejdspladserne.
Hvilken betydning har arbejdspladsens herskende paradigme om arbejdsmiljø for mødet med
Arbejdstilsynets forståelse af psykisk arbejdsmiljø? Hermed rettes fokus på de
bagvedliggende forståelser på arbejdspladsen og søger at besvare spørgsmålet:
2. Hvilke paradigmer om psykisk arbejdsmiljø trækker arbejdspladsernes forståelse af
problemer og løsninger på?
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3.2.

Viden om effekter af regulering af arbejdsmiljø gennem
myndighedstilsyn

I modsætning til det begrænsede antal studier om regulering af det psykiske arbejdsmiljø
findes en større og mere varieret viden om effekterne af generelle tilsyn og regulering i
forskningslitteraturen, blot er den umiddelbart inkonsistent. De primære problemer med at
konstatere effekter af tilsyn er, at der er en lang årsagskæde fra 1) tilsynsindsatsen over til 2)
arbejdsmiljøindsatsen på virksomheden til 3) virkning på arbejdsmiljøet og 4) til en
konstateret forbedring i sundheden hos de ansatte. Samtidig ser det ud til, at det moderne
arbejdsliv er hurtigere til at producere problemer i forhold til de ansattes helbred end til at
løse dem (Hasle m.fl. 2000). Dette paradoks viser sig ved, at selvom der overordnet gøres en
større indsats i reguleringssystemet og på arbejdspladserne med konkret at forbedre også det
psykiske arbejdsmiljø, ses en stigning i problemer med arbejdsrelaterede sygdomme som
stress, depression og helbredstruende følger af f.eks. mobning, konflikter og vold.
Til spørgsmålet om, hvorvidt regulering af arbejdsmiljøet gennem myndighedsregulering har
en effekt, er svaret i forskningslitteraturen både ja og nej. På den ene side ses en tendens til, at
regulering igangsætter arbejdsmiljøforbedrende aktiviteter på arbejdspladserne, men på den
anden side er det stadig vanskeligt at dokumentere de direkte effekter på de ansattes sundhed
i den komplekse organisatoriske kontekst, hvor en lang række forhold har indflydelse på de
ansattes trivsel og sundhed
De engelske forskere Cox m.fl. har udviklet en effektmålingsskala, som udvider
reguleringseffekten fra kun at blive målt på antallet af ulykker og arbejdsskader, som er
begrænset af de usikkerheder, som de fleste selvrapporterede og selvinitierede statistikker
lider under (Kristensen 2001). Cox m.fl. fokuserer på, at reguleringseffekt kan aflæses som: 1)
Øget opmærksomhed på arbejdsmiljøet i organisationen, 2) Selvrapporterede handlinger
rettet mod forbedringer af arbejdsmiljøet, 3) Andres konstatering af iværksatte indsatser, 4)
Effekter på sygdoms- og ulykkesstatistikker, og ikke mindst medtager de et 5) Cost-benefit
parameter for myndighedsindsatsen. (Cox m.fl. 2008)
Cox m.fl. peger dermed på, at arbejdspladsernes forståelse af sammenhængen mellem
arbejdspladsforhold og de ansattes sundhed er en forudsætning for, at arbejdspladserne
igangsætter initiativer til forbedringer af arbejdsmiljøet. Der gribes sjældent til
arbejdsmiljøforbedringer uden en øget opmærksomhed og forståelse hos arbejdspladsen, blot
fordi en tilsynsmyndighed beordrer det. Centralt i nærværende projekt er derfor bevægelsen
mellem Arbejdstilsynets ”skub” for at skabe et øget fokus på og pres for at forbedre
arbejdsmiljøet, de meningskonstruktioner som indrammer arbejdspladsens forståelse af
problemer og løsninger i det psykiske arbejdsmiljø samt de arbejdsmetoder, som anvendes til
at afdække og igangsætte initiativer i denne forbedringsproces på arbejdspladsen.
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Arbejdstilsynet initierede i 2006 et forskningsprojekt (Nielsen mfl. 2008), som undersøgte
Arbejdspladsvurderingens (APV’s) rolle i forbedringen af det psykiske arbejdsmiljø. 8
forskellige APV-metoder som dialogmøder, dialogspil, kulturdialog, spørgeskemaer,
selvevalueringsmetode mfl. blev afprøvet på 14 arbejdspladser. Overordnet understøtter
undersøgelsen opfattelsen af, hvilke problemer der vanskeliggør aflæsningen af virkninger af
indsatser og effekter på det psykiske arbejdsmiljø. Dels er det vanskeligt at dokumentere, at
forandringer kan tilskrives den iværksatte forbedringsindsats, og dels viste den anvendte førog-efter spørgeskemaundersøgelse ingen markant positiv effekt på trods af, at samtlige
arbejdspladser rapporterede om varierende men positiv vurdering af APV-forløbet i den
kvalitative del af evalueringen. På trods af disse vanskeligheder påviser undersøgelsen, at alle
8 metoder har hver deres styrker og kan initiere positive processer på arbejdspladsen på hver
deres måde. Rapporten fremhæver derfor, at det ikke er afgørende, hvilken metode
arbejdspladsen vælger at benytte, men at det afgørende for projektets udfald er
organiseringen, ansvarsfordelingen og fremdriften i udviklingsforløbet, som på et meget
tidligt tidspunkt skal være drøftet og afklaret i organisationen.
Det er derfor interessant at undersøge, hvordan arbejdspladserne organiserer
forbedringsprocessen, samt hvilke nye og gamle aktører og fora, som får en central rolle i
forløbet:
3. Hvordan organiserer arbejdspladserne arbejdet med at forbedre det psykiske
arbejdsmiljø?
Dette studie fokuserer derfor ikke i så høj grad på, at vurdere de iværksatte indsatser på
arbejdspladserne, men undersøger i højere grad hvordan arbejdspladserne organiserer deres
forbedringsarbejde, de herskende forståelser af problemer og løsningsmuligheder og hvilken
betydning kortlægninger og handlingsplaner tillægges i arbejdspladsernes indsats for at
forbedre deres psykiske arbejdsmiljø.
Projektets fokus bevæger sig derefter tilbage mod det udløsende tilsynsforløb, og undersøger
hvilken viden om tilsyn af arbejdsmiljø som helhed, som kan afprøves og anvendes mere
specifikt på tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. I ”Nyt tilsyns”-projektet (Nielsen 2010)
diskuteres den dominerende forståelse af tilsyn, som enten er båret af en understøttende eller
en afskrækkende strategi, og det diskuteres, hvorvidt der indenfor reguleringen af det
psykiske arbejdsmiljø mangler en mere kontrollerende (eller i reguleringsterminologien:
afskrækkende) tilgang. Samtidig har Arbejdsmiljøreformen, med dens udfasning af
Bedriftssundhedstjenesten, efterladt et hul i forhold til rådgivningsindsatsen rettet mod
arbejdspladsernes forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. At Arbejdstilsynet både udfører
myndighedsopgaven og samtidig skal være vejledende (og med den nye 2020 plan forstærkes
dette vejledende fokus), fører til spørgsmålet:
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4. Hvilke gensidige positioneringer opstår i samspillet mellem arbejdspladserne og
Arbejdstilsynet?
Selvom der er konstateret en lidt overraskende, men udbredt tilfredshed med
tilsynsforløbene omkring det psykiske arbejdsmiljø (Nielsen m.fl. 2010), er der stadig mange
spørgsmål om effekterne af samspillet mellem reguleringsaktør og arbejdsplads, der er
ubesvarede: Hvilke elementer indgår i deres samspil? Hvordan kan tilsynets forskellige
praksisformer forstås som produktive eller kontraproduktive for forbedring af
arbejdsmiljøet? Hvilke magtpolitiske strategier benytter Arbejdstilsynet og arbejdspladserne i
det komplekse samspil, hvor arbejdspladsens arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde bliver
underlagt myndighedens kontrol? Hvordan udspiller dette møde sig i en reguleringskontekst
domineret af en understøttende forståelse af, at robuste forbedringer i det psykiske
arbejdsmiljø på den lange bane opnås bedst gennem vejledning og motivation og ikke gennem
afskrækkelse? Projektet sidste spørgsmål søger derfor, at afdække hvordan tilsynsforløbets
direkte interaktion kan analyseres ved at undersøge:
5. Hvilke strategier benytter Arbejdstilsynet for at igangsætte konstruktive processer på
arbejdspladsen?
Men inden vi når frem til at besvare disse 5 spørgsmål, skal projektets teorier og analysegreb
præsenteres og derefter den anvendte metode, som tilsammen danner projektets
videnskabelige udgangspunkt for analysen af casene.
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4. Teoretiske analysegreb og metode
I denne rapport er der meget få tal og mange fortællinger om, ”hvad der skete da
Arbejdstilsynet kom på besøg”. For at læseren skal kunne følge med i, hvordan jeg gennem
forskningsprocessen er kommet frem til rapportens resultater, er det nødvendigt, at jeg
fremlægger, hvilke teoretiske greb der er brugt til at analysere materialet og hvordan data er
indsamlet. Til sidst i dette afsnit beskrives kort de overvejelser og valg, der ligger bag
ambitionen om, at rapporten skal bidrage med viden som er genkendelig, anvendelig og
interessant.

4.1.

Teoretiske perspektiver til forståelse af samspillet mellem
arbejdspladserne og Arbejdstilsynet.

4.1.1.
Meningskonstruktion
Et tilsynsbesøg foregår indenfor en relativ fastlagt ramme, beskrevet i lovgivningsgrundlaget
og i Arbejdstilsynets interne instrukser. Inden for denne ramme bevæger aktørerne sig, ikke
helt tilfældigt, men heller ikke kun i et forudbestemt, fast mønster. For at understrege
vekselvirkningen mellem de lov- og instruksbestemte mønstre og aktørernes mulighed for at
forandre og bevæge deres praksis, dvs. sammenhængen mellem det abstrakte institutionelle
niveau og aktørniveauet, er Weicks organisationsforståelse benyttet.
Karl Weicks forståelse af organisationer bygger på meningskonstruktionen som en central
organisatorisk aktivitet, som bygger bro mellem oplevelsen af verden og skabelsen af
betydning i denne oplevelse. Weicks begreb ”sensemaking” er en fortløbende kognitiv og
social proces, hvor mennesker sammen skaber mening ud af de situationer, de har oplevet. Til
forskel fra ren fortolkning af verden bidrager meningskonstruktionen til konstruktion af
verden. Dermed tager Weick et skridt mod den konstruktivistiske forståelse, hvor den sociale
verden skabes gennem det sprog og de handlinger, som mennesker danner sammen.
Meningskonstruktionen defineres som en fortløbende social handling, hvor aktørerne
retrospektivt både producerer identitet og plausible forklaringer på oplevede situationer.
Betydningen af at situationerne er plausible, til forskel for akkurate eller ”sande”, giver
meningskonstruktionen et handlingsmotiverende fokus. Præcision og akkuratesse har en
tendens til at blive handlingslammende frem for en mere rundhåndet omgang med
virkeligheden, som åbner for flere fortolkninger og dermed flere handlingsmuligheder.
Dermed er det ikke præcise beskrivelser, som præger meningskonstruktion, men i højere
grad:
”(…) something that preserves plausibility and coherence, something, that is
reasonable and memorable, something that embodies past experience and
expectations, something which resonates with other people, but also can be used
prospectively, Something that captures both feeling and thought, something that
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allows for embellishment to fit current oddities, something that is fun to construct.
In short, what is necessary in sensemaking is a good story (Weick 1995:60-61).
Fortællinger er derfor et centralt undersøgelsesfelt i dette projekt og de bliver brugt både
metodisk i historieværkstederne og analytisk til at fremeksponere de forståelser, som
arbejdspladsen konstruerer om Arbejdstilsynsforløbet. Analysens opgave er derfor først at
finde frem til de meningskonstruktioner, som har betydning for, hvad der er muligt at sige og
gøre omkring udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø i organisationen. I den narrative
organisationssociologi rettes fokus ikke kun på fortællingernes indhold, men ligeledes mod
analyse af hvordan arbejdspladsen fortæller om begivenhederne i organisationen, og
betydningen af, hvordan de konstruerer deres fortællinger.
Det overordnede teoretiske perspektiv er dermed hentet fra den narrative
organisationssociologi, som forstår fortællinger i organisationer som centrale i
organisationens liv (Charniawska 2008). Indenfor denne forståelse af organisationer har jeg
udvalgt tre analysegreb: 1) Storylines, 2) Narrative plots og 3) Positioneringer. Derudover
benytter jeg et fjerde analysegreb, som har sin teoretiske referenceramme i
praksislivsstudier: 4) Taktikker og strategier, som de udspiller sig i selve tilsynsmødet. Et
overblik over de forskellige teoriers anvendelse på materialet er angivet i nedenstående tabel:
Undersøgelsens fokus

Analysegreb

Forståelser af psykisk arbejdsmiljø på case- Paradigmer om psykisk arbejdsmiljø:
arbejdspladserne
Arbejdspladsens
tilsynsforløbet

overordnede

forståelse

af Storylines
Narrative plots

Arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde rettet Storylines
mod forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
Narrative plots
Opfattelser af Arbejdstilsynsforløbets betydning Positioneringsteori
på casearbejdspladserne
Den sociale interaktion mellem arbejdspladsens Strategi og taktikbegreberne
aktører og de tilsynsførende i tilsynsforløbet

Figur 1: Oversigt over teoretiske analysegreb
Undersøgelsens primære fokus er rettet mod det konkrete interaktionsniveau mellem
arbejdspladsens aktører og Arbejdstilsynets tilsynsførende, men medtager de overordnede
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forståelsesstrukturer, som både arbejdspladsens medlemmer og de tilsynsførende genskaber
i deres samspil med hinanden.
4.1.2.
Paradigmer om psykisk arbejdsmiljø: Organisations-, trivsels-,
personligheds- og coping paradigmet
Begrebet psykisk arbejdsmiljø henter sit vidensgrundlag fra forskellige videnskabelige
traditioner, som giver forskellige bud på hvordan problemer og løsninger skal forstås og
håndteres. Inspireret af Tage Søndergård Kristensens opstilling af 7 forskellige paradigmer,
der hver for sig bidrager til vidensproduktionen indenfor stressforskningen (Kristensen
2007), vil denne undersøgelse rette lyset mod, hvilke paradigmer om psykisk arbejdsmiljø,
som casearbejdspladserne abonnerer på i deres håndtering af psykisk arbejdsmiljø.
Psykisk arbejdsmiljø bliver af Mogens Agervold (Agervold 1998) betegnet som et
transformativt begreb, dvs. aktørerne modtager påvirkninger fra omgivelserne som de
opfatter og omsætter til reaktioner. Transformationen foregår både individuelt og i det sociale
fællesskab mellem aktørerne. Ved at sætte fokus på dette møde mellem individet og dets
sociale kontekst, og at begribe det psykiske arbejdsmiljø som en transformation mellem
individet og dets omgivelser er én måde at forstå både problemers opståen og de mulige
løsninger i det psykiske arbejdsmiljø på. Andre tilgange til psykisk arbejdsmiljø vægter
begrebet ud fra enten et mere individuelt eller et mere organisatorisk perspektiv og har
derudover fokus på problematiske eller ressourceorienterede sider af arbejdsmiljøet. I dette
projekt samles de forskellige perspektiver i fire paradigmer: Et organisatorisk-, et trivsels- et
personligheds-, og et copingparadigme.
Det organisatoriske paradigme er baseret på belastningstænkningen, med rødder i
arbejderbeskyttelsesperspektivet, hvor problemer og risici i det omgivende organisatoriske
miljø er udgangspunktet for forbedringer af arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet abonnerer på
denne tilgang, idet de fokuserer på risici i arbejdsmiljøet. De tilsynsførendes opgave er, at
vurdere om følgende 6 risikofaktorer er til stede på arbejdspladsen; 1) arbejdsmængde/
tidspres, 2) emotionelle krav, 3) alene arbejde, 4) natte- og skiftearbejde, 5) vold og trusler og
6) mobning. Sammen med en vurdering af hvilke forebyggende og afhjælpende
foranstaltninger arbejdspladsen iværksætter, samt hvilke konsekvenser risikofaktorerne har
for arbejdets udførelse, stiller tilsynet krav om indsatser, der på organisationsniveau skal
afhjælpe disse belastninger.
Trivselsparadigmet arbejder ligeledes med indsatser på organisationsniveau, men vægter de
positive sider af arbejdsmiljøet som drivkraft for et godt arbejdsmiljø. Human Ressourcetænkningens udgangspunkt i motivationsteorier sætter fokus på medarbejdernes
forventninger til deres arbejdsliv og organisationens metoder til at imødekomme disse
forventninger indenfor organisationens mål og rammer. De anerkendende metoder er nogle
af de senest tilkomne udviklingsperspektiver indenfor trivselsparadigmet. Filosofien er, at det
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som får opmærksomhed nødvendigvis vil vokse. Dermed kan positiv udvikling skabes gennem
et øget fokus på arbejdsmiljøets positive aspekter.
Personlighedsparadigmet og copingparadigmet sigter i langt højere grad mod det individuelle
niveau. Men hvor personlighedsparadigmet fokuserer på hvordan menneskers personlighed
er afgørende for, hvordan de er i stand til at transformere deres arbejdsliv, retter
copingparadigmet fokus på, hvordan uddannelse og træning kan opkvalificere mennesker til
at håndtere de påvirkninger, de møder i deres arbejdsliv.
I undersøgelsen af casearbejdspladsernes brug af forskellige paradigmer, blev de bedt om at
fortælle, hvordan de forstod begrebet psykisk arbejdsmiljø, hvilke situationer de forbandt
med begrebet og hvordan de håndterede arbejdet med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. I
hver af arbejdspladsernes fortælling om deres tilsynsforløb er disse forståelser af psykisk
arbejdsmiljø trukket frem, analyseret ved brug af de 4 overordnede paradigmer (se tabellen
side 52) og samlet i den opsamlende diskussion.
4.1.3.
Storylines
Storylinebegrebet er hentet hos den hollandske politolog Maarten Hajer og anvendt i
Danmark i governance-studier af sundhedsfremme og arbejdsmiljø af Annette Kamp og Klaus
T. Nielsen (Kamp 2009, Kamp & Nielsen 2008). En storyline er en kondenseret metaforisk
version af de fortællinger, som indeholder de dominerende årsagssammenhænge,
løsningshorisonter og aktørudpegninger i et netværk, - her en arbejdsplads. Governance
analyserne har fokus ”opad”, dvs. mod de overordnede diskurser, der bestemmer, hvilke
narrativer der er mulige og hvordan de omformes over tid. I dette projekt rettes fokus i højere
grad ”indad” i organisationen, dvs. mod de handlingsmuligheder som den overordnede
storyline muliggør eller ekskluderer fra arbejdspladsens mulighedsrum.
Den overordnede storyline er altså en fortættet fortælling om, hvordan årsager og virkninger
sammenkædes, således at de fremstår meningsfulde og plausible omend med forskellige
fortolkningsmuligheder i forskellige dele af og på forskellige niveauer i organisationen.
Eksisterende storylines og skabelsen af nye storylines giver mulighed for, at koalitioner
dannes omkring forståelsen af problemer og løsningsmåder. Koalitionerne samles i nye
fællesskaber, som bliver i stand til at gå nye veje og skabe løsninger, som ikke før har været
mulige.
F.eks. har den overordnede storyline om psykisk arbejdsmiljø bevæget sig fra at fokusere på
problemer og belastninger i arbejdsmiljøet til at være en storyline, som fokuserer på det
positive og trivslen i arbejdsmiljøet. Den nye storyline har medvirket til, at nye koalitioner af
aktører er opstået på virksomhederne, hvor arbejdsmiljøorganisationerne og
arbejdspladsernes HR-stabsfunktioner har samlet sig om medarbejdertrivslen, både ud fra et
mål om bedre arbejdsmiljø og et organisatorisk mål-opfyldelsesperspektiv.
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Storyline-begrebet er anvendt på casematerialet til at belyse de overordnede forståelser, som
de lokale aktører på arbejdspladserne trækker på, når de i deres meningskonstruktion skaber
en fortælling om, hvad der skete, da Arbejdstilsynet kom på besøg.
4.1.4.
Narrative plots
Storylinen formidler den overordnede kulturelle og socialt skabte meningskonstruktion, mens
der på den enkelte arbejdsplads fortælles om konkrete forløb og situationer forbundet med
det psykiske arbejdsmiljø. Fortællingerne er analyseret gennem et narrativt
organisationssociologisk perspektiv, hvilket betyder, at det ikke kun er fortællingernes
indhold, der er i fokus, men også den måde fortællingerne er struktureret på er medtaget som
en væsentlig formidling af, hvordan aktørerne forstår forløbet (Søderberg 2004, Pedersen
2004, Pedersen 2005).
Grundlæggende er alle former for videregivelse af menneskelige historier narrativer
(Søderberg 2003). En fortælling er en form for narrativ, som er kendetegnet ved en sproglig
beskrivelse af et forløb med en begyndelse, midte og en slutning. Fortælleren udvælger,
beskriver og forbinder nogle hændelser og aktører ud fra et bestemt perspektiv, og ikke
mindst rettet mod et bestemt publikum, som dermed også er med til at præge fortællingen.
For at fortællingen ikke kun skal være en kronologisk opremsning, struktureres fortællingen i
en plotform, som gør fortællingen interessant og fastholder tilhørerne i en spænding, hvor de
bliver interesseret i at høre, hvad der videre sker.
Denne undersøgelse medtager mange fortællinger fra mange forskellige aktører på
arbejdspladserne. Nogle blev fortalt i individuelle interviews, mens andre blev fortalt sammen
med andre aktører på arbejdspladserne, der dermed har fungeret som et udvidet publikum.
Selvom fortællingerne forandrer sig, bevæger sig og flere fortællinger om samme begivenhed
på én arbejdsplads kan fremstå meget forskellige, er det forsøgt at samle én
arbejdspladsfortælling. Rapportens gengivelse af denne samlede fortælling beskriver,
hvordan arbejdspladsen strukturerer den overordnede årsags-virkningskæde på tre områder:
1) Hvordan arbejdspladsen opfattede det psykiske arbejdsmiljø 2) Hvordan de vurderer deres
arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og 3) Hvilken fortælling de har om
betydningen af Arbejdstilsynets besøg. Denne samlede arbejdspladsfortælling er dermed
forskerens konstruktion og er valideret gennem gengivelse til arbejdspladsernes
arbejdsmiljøorganisation, som har kommenteret og accepteret fortællingen.
Narrativer i form af fortællinger på arbejdspladser er influeret af både de overordnede
storylines, som videreformidler meningskonstruktioner udenfor arbejdspladsen,
arbejdspladsens sociale struktur og de arbejdsbetingelser som tilsammen skaber rammerne
omkring arbejdet. Den overordnede storyline bærer en grundlæggende strukturerende
betydningsdannelse, hvorigennem arbejdspladsen forstår, fortolker og fortæller om
udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø.
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4.1.5.
Positioneringsteorien
Positioneringsteorien fokuserer på den sociale verdens mikroniveau og de konkrete episoder,
der udspiller sig mellem mennesker. En positionering er en midlertidig fastfrysning af en
status forhandlet i situationen og positioneringsteoriens ærinde er, at blotlægge de
midlertidigt forhandlede sociale positioneringer, som medfører bestemte rettigheder og
forpligtelser, der er knyttet til bestemte positioneringer. Lærer/elev eller læge/patient er
eksempler på positioneringer, som både har en indbygget storyline om, hvilke handlinger der
er acceptable i afviklingen af møder mellem disse positioneringer, men samtidig giver
mulighed for bevægelse i den sociale interaktion. F.eks. kan man vægre sig ved at påtage sig
en positionering som ydmyg patient, som ikke giver adgang til mange rettigheder og forsøge
at forhandle positionen til en anden, som er mere attraktiv.
Positioneringsteoretikeren Rom Harré benytter tre analyseelementer til at beskrive
forhandlingen af social positionering: 1) Aktørernes gensidige positionering, 2) den samtale
og de handlinger som positioneringen udspiller sig gennem i den konkrete situation og 3) den
storyline som gør positioneringen mulig, og som angiver hvilke rettigheder og forpligtelser
den enkelte position indebærer. (Harré & Langenhove 1999) Harré ønsker med
positioneringsbegrebet at opstille en afløser til det gamle rollebegreb, der sætter gensidige
forventninger som betingende for rollerne, men ikke behandler de vertikale sammenhænge
mellem struktur og rolle og ikke medtager de flydende og mangefacetterede sociale processer,
som ligger bag de sociale positioneringer.
Med forskellige positioneringer følger forskellige rettigheder, forpligtelser, meningsdannelser
og betydninger for identitetsskabelse. Aktørernes status som aktive eller passive, inkluderede
eller ekskluderede, bliver indskrevet i den aktuelle forhandlede positionering, som driver de
sociale interaktioner fremad. Positioneringer henter deres skabeloner fra den overordnede
storyline, men positioneringer kan fortsat skifte, dvs. at identitets- og meningsdannelsen kan
forandres. Således findes i enhver interaktion en mulighed for at forandre en social relation
indenfor
den
overordnede
storyline.
I
mødet
med
Arbejdstilsynet
er
positioneringsforhandlingen synlig og flere gange eksplicit. Når den tilsynsførende indleder
besøget med: ”Vi ved godt vi afbryder jer i jeres arbejde, men passer det jer at vi taler sammen
en times tid?”, er det på samme tid en indplacering af sig selv i en myndighedsposition,
hvormed arbejdspladsen placeres i en underlegen position og en invitation til en mere
ligeværdig samarbejdsposition, da arbejdspladsens aktører tilbydes indflydelse på her og nu
situationen. Det indskriver sig i den overordnede storyline, at ingen undgår et tilsynsbesøg,
men at det er muligt at flytte relationerne fra en kontrol/kontrollerede positionering til et
refleksivt perspektiv, hvor arbejdspladsens egenkontrol er i fokus.
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4.1.6.
De Certaeu’s strategi og taktik begreb
I Michel de Certeaus begreber om brug af taktikker og strategier har jeg fundet en måde at
udfolde de dynamikker på, som udspiller sig i selve interaktionen mellem arbejdspladserne og
de tilsynsførende. I reguleringslitteraturen er der en overordnet brug af begreberne
”deterence” og ”compliance”, som kan oversættes som en afskrækkende og en understøttende
tilsynsstrategi, i virkemiddel tænkningen som et spørgsmål om ”pisk eller gulerod”. At bruge
taktik og strategibegrebet er en måde at lede efter et mere nuanceret mønster i interaktionen
mellem de tilsynsførende og arbejdspladserne, end blot at de tilsynsførende enten lokker eller
skræmmer arbejdspladsen.
De Certaeu bruger taktikker om de manøvrer, som de kontrollerede i en underordnet
magtposition anvender til at skabe sig en platform eller en tålelig situation, hvor de får
mulighed for at øve indflydelse. Taktikkerne kan ikke grundlæggende ændre på
magtfordelingen mellem myndighedsudøver og de kontrollerede, men de kan flytte på
relationen og ændre på udfaldet indenfor en vis ramme.
I denne rapport anvendes Certeaus teoriapparat til at vise hvordan myndighedens strategi er
mere fleksibelt og må benytte sig af mere komplekse strategier end lige ”pisk eller gulerod”,
for at kunne tilpasse sine virkemidler i den konkrete menneskelige interaktion. Det sidste
afsnit i denne rapport benytter sig derfor af taktik og strategi begreberne om henholdsvis
arbejdspladsernes og de tilsynsførendes ageren for at beskrive og udfolde den meget
komplekse dynamik, der foregår i tilsynsforløbet.

4.2.

Dataindsamlingsmetode

4.2.1.
Udvælgelse af casearbejdspladser
Et ph.d.-forløb er berammet til 3 år, hvilket giver mulighed for at følge arbejdspladser i op til 2
år. For fuldt ud at kunne benytte denne følgeforskningsmulighed, var det væsentligt, at finde
arbejdspladser med høj aktivitet i forbindelse med et tilsynsbesøg, som det var muligt at
indsamle materiale omkring. Ved lav eller ingen aktivitet er det vanskeligt at undersøge, eller
sige andet end at der ikke er igangsat forbedringsaktiviteter. Høj aktivitet omkring forbedring
af det psykiske arbejdsmiljø er oftest forbundet med en reaktion fra Arbejdstilsynet, dvs. et
påbud evt. med krav om at anvende en rådgiver til at efterkomme påbuddet. Det første krav til
de deltagende arbejdspladser var dermed, at de havde modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet,
og at de skulle have været i gang med at efterkomme Arbejdstilsynets krav i et stykke tid, men
ikke i så lang tid, at de ikke ville kunne huske tilsynsforløbet.
Et andet ønske i projektet var, at der indenfor hver arbejdspladstype kunne findes to rimelig
sammenlignelige arbejdspladser, således at analysen kunne skelne mellem de generelle
organisatoriske kontekster, som former arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på denne
type arbejdsplads og de specifikke forløb på den enkelte arbejdsplads.
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På baggrund af disse udvælgelseskriterier valgtes arbejdspladstyperne: Fængsler, botilbud for
udviklingshæmmede og familieafdelinger i kommunale socialforvaltninger. Det er ikke
tilsigtet, at alle tre arbejdspladstyper er offentlige og deres opgave rettet mod arbejdet med
mennesker, men dette er måske en følge af, at Arbejdstilsynet afgiver relativt mange
reaktioner indenfor disse typer arbejdspladser sammenlignet med andre brancher.
Ydermere var ønsket, at arbejdspladserne, som i et stykke tid havde forsøgt at imødekomme
Arbejdstilsynets påbud, selv og evt. også andre udenfor organisationen formulerede, at
processen var positiv og gavnede det psykiske arbejdsmiljø. For at frembringe viden om
konstruktivt samarbejde mellem Arbejdstilsynet og arbejdspladserne var det væsentligt at
finde arbejdspladser, som vurderede resultat af deres arbejde positivt, og derefter arbejde sig
tilbage i forløbet for at indsamle arbejdspladsens fortolkning af, hvorvidt og hvordan tilsynet
havde bidraget til dette.
Grundlæggende er der dog en skævhed i sammensætningen af arbejdspladserne, da
udvælgelsen alligevel ikke overholdt de fælles kriterier ved nærmere eftersyn: fængslerne og
det ene botilbud er stadig i en positiv proces, mens de tre øvrige arbejdspladsers
udviklingsproces ikke fortsatte i en positiv retning. For den sidste arbejdsplads gælder, at jeg
fik mulighed for at observere og følge tilsynsforløbet fra det startede og gennem tre
tilsynsbesøg, som gik i positiv retning, men pludselig ændrede forholdet sig og arbejdspladsen
frabad sig videre undersøgelse. Dette betyder ikke, at man kan konkludere, at fængsler
generelt er bedre til at igangsætte positive processer, eller at familieafdelinger generelt har
større problemer med at få konstruktivt arbejdsmiljøarbejde i gang efter et tilsynsbesøg.
Analyserne af casene kan fortælle noget om de forskellige forhold, der har indflydelse på
forskellige arbejdspladser, for hvem det er lykkes at skabe positive processer, og hvad der er
med til at spænde ben for de andre. Desuden er det i analysen forsøgt at undersøge de
sammenhænge, som kendetegner arbejdspladstyperne og hvorfra der kan udledes generelle
træk ved de måder, hvorpå de forholder sig til arbejdstilsynsforløbene på.
4.2.2.
Indsamling af datamateriale.
Datamateriale fra de seks casearbejdspladser er indsamlet gennem individuelle og
gruppeinterviews, historieværksteder, skriftligt materiale fra arbejdsmiljøorganisationen,
fremlæggelse af undersøgelsesresultaterne for arbejdsmiljøudvalg, observation af
tilsynsbesøg samt interviews med arbejdstilsynsførende.
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Navnene på arbejdspladserne er hentet fra de indsatser, som dominerer arbejdspladsernes
fortællinger, og skal fungere som en støtte i at huske de enkelte arbejdspladsers forløb med
Arbejdstilsynet.
Dataindsamlingsmetoderne er fordelt således på arbejdspladserne:
Individuelle Gruppe
Historieinterviews
interviews værksted
Fængslet med 1
1
Gul Smiley
Fængslet med 7
1
Grøn Smiley
Botilbuddet
1
1
Blæksprutten
Botilbuddet
7
1
Badestolen
Familieafdeling 1
1
1
Flugtvej
Familieafdeling
Åben Adgang

Fremlæggelse for Observation Interview
Arbejdsmiljøudvalg af tilsyn
tilsynsførende

1

1

1

3

3

Figur 2: Oversigt over dataindsamlingsmetoder på de 6 casearbejdspladser
For at sikre størst mulig gyldighed af de indsamlede materiale, har jeg stræbt at sprede
dataindsamlingsmetoderne til mindst at anvende tre forskellige metoder, - en triangulering.
Trianguleringen skal indfange hvordan de forskellige opfattelser af Arbejdstilsynsforløbet
bliver fortalt i forskellige dataindsamlings metoder. Alle interviews, historieværksteder og
fremlæggelser for arbejdsmiljøudvalg er optaget på bånd og efterfølgende delvist
transskriberet. Casematerialet er primært analyseret for de centrale temaer som fremkom
ved at søge at besvare spørgsmål 2,3 og 4. Desuden har jeg sammenskrevet den fortælling om
”hvad der skete på vores arbejdsplads da Arbejdstilsynet kom på besøg” til en
sammenhængende organisatorisk fortælling, som baserer sig på det empiriske materiale.
Arbejdspladsfortællingen er derefter forelagt for arbejdspladsen, og enten har
casefortællingen
været
diskuteret
med
arbejdsmiljøorganisationen
eller
arbejdsmiljøorganisationen har kommenteret og accepteret deres fortælling skriftligt.
Undersøgelsen af de seks casearbejdspladser er omdrejningspunktet i denne rapport.
Arbejdspladsernes forståelser og fortolkninger af forløbene er det primære
undersøgelsesområde, men det blev hurtigt klart, at der foregår langt mere i tilsynsprocessen
end arbejdspladsens aktører opfanger. Jeg har derfor observeret 9 tilsynsbesøg og
efterfølgende interviewet de tilsynsførende om besøget. Under observationerne har jeg
nedskrevet noter og efterfølgende er observationerne fra tilsynsbesøget og de efterfølgende
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interviews med de tilsynsførende nedskrevet i et udførligt referat. Denne del af materialet er
anvendt til at besvare rapportens første spørgsmål.
Analysen af positioneringerne i spørgsmål 4 har afsæt i observationer af tilsynsmøder og
efterfølgende interviews med de tilsynsførende. Derefter er materialet fra de seks
casearbejdspladser gennemset for de positioneringspar, som var trukket ud af
observationsdelen og de positioneringer, der blev bekræftet i materialet er medtaget her og
illustreret gennem eksempler fra casearbejdspladsernes perspektiv.
Den sidste type dataindsamling, fokusgruppeinterviews, er foretaget og anvendt i forbindelse
med det sidste undersøgelsesspørgsmål vedrørende de tilsynsførendes praksis og de
anvendte strategier og taktikker i tilsynsmødet. Til denne del af undersøgelsen blev en gruppe
tilsynsførende med hovedopgave indenfor det psykiske arbejdsmiljø bedt om at fortælle
konkret og detaljeret om deres sidste tilsynsforløb. Fokusgruppeinterviewet blev optaget på
bånd og efterfølgende transskriberet.

4.3.

Rapportens ambition

Projektets overordnede mål er, at undersøgelsens resultater er genkendelige, anvendelige og
interessante for alle, der arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på
arbejdspladser.
Genkendeligheden søger jeg ved at præsentere de seks casearbejdspladser på en sådan måde,
at de generelle karakteristika bliver tydelige, mens deres unikke historie genfortælles loyalt
med arbejdspladsens fortolkning i forgrunden. Præsentationen af casearbejdspladsernes
narrative plots ligger tidligt i analysen, da de forbinder den overordnede strukturering med
de efterfølgende analyser af delelementerne. Opsamlingen på præsentationen af de 6
casearbejdspladsers fortællinger fokuserer derefter på deres anvendelse af psykiske
arbejdsmiljøparadigmer.
De fire følgende kapitler efter præsentationen af casearbejdspladserne er analyseret på tværs
af de seks arbejdspladser. Hver tværgående analyse behandler ét undersøgelsesspørgsmål
som sin røde tråd. Rapportens sidste to kapitler beskriver interaktionen mellem
Arbejdstilsynet og arbejdspladsen baseret på observationer af tilsynsmøderne og
fokusgruppeinterview med de tilsynsførende.
Projektets anvendelighed hænger sammen med i hvor høj grad disse casestudier kan
generaliseres til andre arbejdspladser og tilsynsforløb. I hvor høj grad vil man på private
arbejdspladser f. eks kunne finde de samme konstruktioner omkring betydningen af
arbejdstilsynsforløb som på disse offentlige arbejdspladser? Svaret er, at indenfor de tre typer
af arbejdspladser skabes en meningskonstruktion, som er knyttet til denne type arbejde og
den praksis, som også former forholdet til tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Så på dette
niveau er den fremanalyserede konstruktion ikke til at overføre på andre typer af
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arbejdspladsen. Dette har jeg trukket frem i analysen som specifikke træk ved disse typer af
arbejdspladsen, hvor indholdet varierer i forhold til forskellige typer af arbejde. Men måden
at se på disse fortællinger på og søge at forstå meningskonstruktionen gennem disse
fortællinger kan generaliseres til andre typer af arbejdspladser. Jeg har søgt at lave analyserne
så transparente, at selvom alle forløb er unikke, kan koblingen mellem analyseredskaberne og
arbejdspladsforløbene bidrage til en større forståelse af, hvilke processer der er i spil. Håbet
er, at dette kan bidrage til at genkende og analysere disse processer, når de mødes i andre
sammenhænge og dermed give mulighed for, at agere mere konstruktivt igennem dem.
Anvendelighed er afhængig af, fra hvilken position man ser projektet. I denne undersøgelse er
anvendelighedsperspektivet set med reguleringsøjne, og retter sig mod at forstå, hvordan
arbejdspladserne forstår reguleringen i en meningsfuld sammenhæng med arbejdspladsens
øvrige forståelser af arbejdsmiljø. Ambitionen er at styrke de tilsynsførende i Arbejdstilsynets
muligheder for at genkende og håndtere disse processer, samt øge forståelsen af
konsekvenserne af de rammer, som Arbejdstilsynet som institution opsætter for de
tilsynsførendes praksis. Som organisationspsykolog er anvendelighed et vigtigt incitament, og
dermed at kunne konstruere analyseredskaber, som andre kan have glæde af i arbejdet med
at udvikle det psykiske arbejdsmiljø.
Hvornår kan projektet så karakteriseres som interessant? Det første svar er selvfølgelig at
overlade denne vurdering til læseren. Men lad mig alligevel præsentere den vej, jeg har valgt
at følge, for at gøre både projektet og rapporten interessant.
Al interessant forskning bygger på modsætningen mellem, hvad vi troede vi vidste, og hvad
der faktisk viste sig. Da der kom videnskabeligt belæg for, at rygning er sundhedsskadeligt,
var det ny viden, som stod i modsætning til en overordnet forståelse af, at rygning var ufarlig.
Senere kom der dokumentation for, at rygning af hash ikke skader lungerne på samme måde
som rygning af tobak; her en modsætning til forståelsen af, at al rygning er usund. Psykisk
arbejdsmiljø og de accepterede forståelser af begrebet har jeg derfor sat mig for at udfordre.
Det er på den ene side en let opgave, fordi der på mange danske arbejdspladser er en tydelig
og eksplicit forståelse af fænomenet psykisk arbejdsmiljø. På den anden side er denne
forståelse så mangefacetteret og breder sig i så mange forskellige retninger, at det kan være
svært, at sige noget nyt i denne brogede forståelseshorisont. Heldigvis er mit fokus rettet mod
reguleringen af psykisk arbejdsmiljø, og jeg er overbevist om, at den tilsynspraksis jeg har set,
og den måde hvorpå arbejdspladserne forholder sig til tilsynsforløbene og deres handlinger
på baggrund af tilsynsforløbene vil være ny og til dels overraskende viden for mange.
Interessant viden er også viden, som bliver skabt i tæt samspil med et teoretisk
forståelsesapparat. Jeg håber, at læserne vil blive lige så inspirerede, som jeg har været af de
”briller”, jeg har lånt fra teorierne om meningskonstruktion, storylines, narrativer
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positioneringer, strategier og taktikker. Et ønske kunne være, at de selv vil låne disse briller til
at se på arbejdspladser fremover.
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5. Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø
Dette kapitel beskriver, hvordan udfordringerne med at føre tilsyn med det psykiske
arbejdsmiljø har været med til at forme den tilsynspraksis, som anvendes på
arbejdspladserne efter Arbejdsmiljøreformen i 2004. Til sidst i kapitlet skitseres den strategi
og den tilsynspraksis, som Arbejdstilsynet har udviklet siden Arbejdsmiljøreformen i 2004.

5.1.

Udfordringer ved tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø reguleres på lige fod med det fysiske arbejdsmiljø, omend tilsynet
praktiseres under andre betingelser. Disse betingelser skaber nogle udfordringer, som kan
samles under 3 overskrifter:
1) Det legitime område for Arbejdstilsynets tilsyn er afgrænset politisk.
2) Der hersker en multifacetteret forståelse af begrebet ”psykisk arbejdsmiljø” både på
arbejdspladserne og indenfor forskningsverdenen.
3) Der mangler robust viden om metoder til at forebygge problemer i det psykiske
arbejdsmiljø, hvorved arbejdspladsernes handlingsmuligheder begrænses.
5.1.1.
Psykisk arbejdsmiljø som politisk defineret område
Det legitime område for Arbejdstilsynets tilsyn er siden 1975 indrammet i Arbejdsmiljøloven.
Reguleringsgrundlaget uddybes med Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, samt de første
meddelelser om stress, monotoni og psykisk træthed. I 00’erne er disse meddelelser erstattet
af vejledninger om ”Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø”, ”Mobning og seksuel chikane” og
”Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse”. Den sene udbygning af
reguleringsgrundlaget skyldes hovedsagligt, at arbejdsmarkedets parter havde forskellige
forståelser af, hvordan tilsynets rolle skulle placeres i forhold til et område, som bredte sig ind
over ledelsesretten og dermed det partssamarbejde, som traditionelt har reguleret store dele
af arbejdsmarkedsområdet.
Arbejdstilsynet udstedte i starten af 1990’erne et påbud i en kommunal forvaltning om at
sørge for, at der var tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaverne. Arbejdsgiversiden
opfattede dette som et signal til, at der nu måtte ske en afklaring, således at tilsynet ikke
legitimt kunne intervenere på et område, som de definerede som hørende under
ledelsesretten. Metodeudvalget bestående af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet blev
nedsat og i 1995 udkom udvalgets rapport: Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet.
Rapporten er et centralt dokument i reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø, selvom den
officielt hverken er en aftale eller har medført andre lovgivningstiltag på området.
Metodeudvalgets rapport har haft væsentlig betydning på to måder. For det første blev
psykisk arbejdsmiljø italesat og for det andet blev underbegreber afgrænset og derefter
opdelt i to grupper: organisatoriske og ledelsesmæssige forhold samt forhold, der udspringer
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af selve arbejdet. Arbejdstilsynet må ikke intervenere i gruppe 1 problemer, som stammer fra
organisatoriske og ledelsesmæssige forhold som f.eks. sikkerhed i ansættelsen, løn og
karrieremuligheder. Til gengæld er det accepteret, at tilsynet reagerer på risici vedrørende
forhold, der udspringer fra selve arbejdet, dvs. risiko for vold, skifte- og alenearbejde, ensidigt
gentaget arbejde mm. Rapporten fra metodeudvalget fastslog desuden, at ”konstaterbarhed”
er et væsentligt kriterium for tilsynsområdet dvs., at det skal være muligt for tilsynet at
observere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Konstaterbarhed som overordnet princip
skulle sikre at tilsynet ikke skulle vurdere de usynlige områder af arbejdsmiljøet, hvor det er
vanskeligt at fastslå entydige årsager til problemerne f.eks. med relationer og samarbejde.
Som en konsekvens af denne tænkning blev mobning i første omgang placeret i gruppe 1, så
Arbejdstilsynet ikke måtte føre tilsyn med mobningsproblemer. Senere er mobning dog blevet
flyttet til den gruppe, som tilsynet gerne må intervenere i, da det har vist sig vanskelig for
arbejdspladserne selv at tage fat på disse problemer.
Metodeudvalgets
rapport
satte
dermed
begrænsninger
for
Arbejdstilsynets
myndighedsudøvelse ved at definere og udgrænse nogle områder. På den anden side gav
Metodeudvalgets beskrivelse af forhold indenfor det psykiske arbejdsmiljø et væsentligt
bidrag til formningen af feltet og fastlæggelse af de mange delområder, uanset om
Arbejdstilsynet blev tilskrevet en aktiv rolle i reguleringen. En vigtig konstruktion af feltet
psykisk arbejdsmiljø blev eksempelvis opretholdt af Metodeudvalgets fokus på forhold i
arbejdet som det væsentligste aspekt af begrebet psykisk arbejdsmiljø, og dermed en
bevægelse væk fra at indoptage en primært individuel eller sundhedsorienteret tænkning i
reguleringsgrundlaget.
5.1.2.
Psykisk arbejdsmiljø: et begreb med mange fortolkningsperspektiver
Politisk er der således lavet en beskrivelse af begrebet psykisk arbejdsmiljø, som retter sig
mod en pragmatisk fordeling af kompetencen til at vurdere og afgøre, hvorvidt
arbejdspladserne lever op til arbejdsmiljøloven. På arbejdspladserne findes dog en større og
langt mere broget opfattelse af hvad psykisk arbejdsmiljø er, ligesom der i den videnskabelige
litteratur hersker en mangfoldighed af paradigmer med hver deres metode til at producere
viden om feltet.
På arbejdspladsniveau har en dansk undersøgelse (Christiansen & Limborg 2005) vist, at
perspektiver på psykisk arbejdsmiljø til dels følger organisationens funktionsopdeling i drift,
udvikling, trivsel og arbejdsmiljøopgaver. Lidt rigidt kan perspektiverne på arbejdsmiljø
inddeles i: Arbejdsmiljøorganisationens risikoperspektiv, der har rødder i en
ulykkesforebyggelses tradition, HR-afdelingernes fokus på trivsel, herunder varetagelse af
motivation og forventningsafstemning hos medarbejderne samt udviklingsperspektivet, som
bæres af både topledelsen og af de mange interessenter, som anser udvikling som centralt for
et godt psykisk arbejdsmiljø. Det sidste perspektiv er driftsperspektivet, som er båret af både
medarbejdere og mellemledere, som har fokus på psykisk arbejdsmiljø i den daglige drift. Her
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er det centralt, at opgaven med psykisk arbejdsmiljø og det daglige samarbejde løses i den
konkrete interaktion. De 4 ovennævnte perspektiver implicerer hver en forståelse af, hvad
psykisk arbejdsmiljø ”er” og dermed også en forståelse af, hvordan problemerne opstår og
løses.
Udefra påvirkes arbejdspladsen derfor af mange forskellige perspektiver, der hver indebærer
forskellige forståelser af håndteringen af psykisk arbejdsmiljø, som arbejdspladsen til dels
tager til sig. Dette mangetydige univers giver rig mulighed for, at arbejdspladsens interne
kulturelle og interessevaretagende fortolkningsperspektiver bliver bestemmende for
opfattelsen af psykisk arbejdsmiljø.
Den store mangfoldighed af fortolkningsrammer understøttes og medkonstrueres af de
videnskabelige paradigmer, som beskæftiger sig med psykisk arbejdsmiljø. Som nævnt under
overskriften ’Viden om psykisk arbejdsmiljøregulering’ har Tage Søndergaard Kristensen
indenfor stressforskningen f.eks. identificeret, 7 forskellige paradigmer: Belastnings-, Coping-,
Personligheds-, Psyko-fysiske-, Anerkendende-, Socialkonstruktivistiske- og et benægtende
paradigme, som han selv påpeger måske ikke kan ses som et paradigme, men som er båret af
forskerne indenfor en stærk positivistisk, medicinsk forskningstradition, som benægter
sammenhænge mellem stress og psykisk arbejdsmiljø ud fra et epidemiologisk synspunkt om
manglende evidens.
Et paradigme er en sammenhængende forståelse af den genstand, der undersøges og hvordan
sand viden fremkommer i forskningsprocessen. Dermed afgrænser paradigmerne sig fra
hinanden, idet man ikke samtidig kan operere med belastningsparadigmet, som fokuserer på
de ydre betingelser, der skaber dårlige arbejdsmiljøforhold, og eksempelvis
personlighedsparadigmet, hvor psykisk arbejdsmiljø primært handler om den enkeltes
personlighed, der ikke afviger grundlæggende i forskellige sociale kontekster. Forståelsen af
årsagssammenhængene og forståelsen af, hvordan man undersøger disse sammenhænge er
radikalt forskellig i de nævnte to paradigmer.
Perspektivet på disse meget forskellige tilgange til vidensproduktion som ligger i
paradigmerne indenfor f.eks. arbejdsbetinget stress må nødvendigvis være, at ingen af disse
tilgange alene vil kunne producere dækkende viden om et så komplekst fænomen som stress.
Samtidig viser det sig vanskeligt, at skabe ny viden ved at sammentænke forskellige
paradigmer i fælles forskningsprojekter.
5.1.3.
Mangel på robust viden om metoder til forbedring
Den tredje udfordring i reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø er den mangelfulde viden
om effektive metoder til at skabe forbedringer på arbejdspladsniveau. Begrænsningen i viden
hænger til dels sammen med spredningen på de mange forskellige forskningsparadigmer,
men først og fremmest hænger den sammen med kompleksiteten i organisatoriske
udviklingsprocesser, som det er vanskeligt, at producere robust og nuanceret viden om.
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Kompleksiteten i effektmålingen ved brug af forskellige metoder til forbedring af det psykiske
arbejdsmiljø er nævnt i undersøgelsen Metodeudvikling vedrørende behandling af psykisk
arbejdsmiljø i APV-arbejdet (Nielsen mfl. 2008), hvor det ikke var muligt at sammenkæde
specifikke metoder til isolerede effekter. Forandringer var der mange af i undersøgelsen, men
hvorvidt de udsprang fra arbejdspladsens forbedringsindsats eller fra nogen af de mange ydre
og indre påvirkninger, som påvirker arbejdspladsen, var det vanskeligt at isolere. Ét
gennemgående træk viste sig dog at være altafgørende for fremdriften af
forandringsprojektet: projektets grundlæggende organisering, forankring og ledelse.
I tråd med dette viser Anna Ilsøe gennem sin undersøgelse af MED-udvalgets
institutionaliseringsproces omkring håndtering af det psykiske arbejdsmiljø, hvordan
arbejdspladsernes samarbejdsorganer bør udvikles til et institutionaliseringsniveau, hvor
udvalgsopgaverne koncentrerer sig om overordnede strategier og politikker og ikke hænger
fast i drøftelse af driftmæssige problemer omkring arbejdsmiljø og samarbejde. Ilsøes
undersøgelse tager primært afsæt i tidspunktet for, hvornår de aftalebestemte partsaftaler
kan indgås og implementeres på arbejdspladser eller på organisationsniveau, og beskæftiger
sig primært med hvad der skal til, for at arbejdspladser bliver i stand til at løfte opgaven af
egen kraft og uden eksternt tilsyn (Ilsøe 2005).
PSYK-konsortiet som er dannet af arbejdsmarkedets parter, forskere fra Nationalt Center for
Arbejdsmiljø(NFA) og Arbejdstilsynet, har samlet europæiske erfaringer med udvikling af
organisatoriske interventioner rettet mod forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, specielt i
små og mellemstore virksomheder. I en opsamlingsartikel vurderes fem store koncepter fra
hhv. Irland, Spanien, Holland og to fra England. Ingen af koncepterne er tilstrækkeligt
validerede til, at der kan siges noget sikkert om deres effekter. Dertil kommer at de
inkluderede virksomheders kulturer og kontekster er så forskellige, at der skal inddrages et
stort antal undersøgelsesarbejdspladser, før vurderingen af interventionerne kan udelukke
både lokale og branchemæssige forhold. Dette studie understøtter vigtigheden af en
struktureret indsats i forskning i psykisk arbejdsmiljø samt vigtigheden af
medarbejderdeltagelse i interventionen. Hvordan den strukturerede indsats optimalt
tilrettelægges, hvordan og hvornår medarbejderdeltagelsen konkret skal aktiveres, efterlyser
studiet mere forskning i (Nielsen, Karina m.fl. 2010).
Begrebet psykisk arbejdsmiljø har udviklet sig med ekspresfart over de sidste 15 årog den
hurtige udvikling har ikke levnet tid til at skabe et solidt fundament for virksomhedernes
arbejde med udviklingen af deres psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet er kommet tættere
på, at forholde sig videnskabeligt til begrebet gennem deres udpegning af områder af særlig
risiko, dvs. hvor både de konstaterede risici, arbejdspladsernes forebyggelsesindsatser samt
de arbejdsmæssige konsekvenser af de tilstedeværende risici medtages i den samlede
vurdering.
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Forskningen er også godt på vej mod, at skabe et fundament for arbejdet med psykisk
arbejdsmiljø, men fortyndes af de mange forskellige tilgange til og forståelser af forskellige
dele af begrebet. I øjeblikket drejer den faglige diskussion sig særligt om forskellige
opfattelser af, hvilken vægt f.eks. det trivselsorienterede HR-perspektiv og det anerkendende
perspektiv skal tillægges og hvordan disse meget forskellige perspektiver spiller sammen med
Arbejdstilsynets belastningsperspektiv, som har fokus på påpegning af problemer, der skal
løses.
På to punkter samles der dog en vis enighed og tyngde i forskningen. For det første skal
indsatserne være systematiske, og specielt organiseringen af udviklingsprojekterne er her i
fokus. Desuden hersker der bred enighed om, at medarbejderdeltagelse er afgørende for
udfaldet af indsatserne.

5.2.

Hvordan imødegår Arbejdstilsynet disse udfordringer?

Er det, alt taget i betragtning, muligt for Arbejdstilsynet at udvikle en hensigtsmæssig praksis,
som både håndterer de begrænsninger, der er sat omkring udøvelse af tilsynsmyndigheden og
de usikkerheder, der er forbundet med at føre tilsyn med så flertydigt et begreb? Og formår
denne praksis at få fat i de væsentlige problemer samt iværksætte de nødvendige processer
på arbejdspladserne?
I ”Nyt tilsyns projektet” (Nielsen m.fl. 2010) beskrives hvordan tilsynet har formået at udvikle
en strategi og en tilsynspraksis, som er håndterbar for de tilsynsførende og som har medført
en stigning i reaktioner indenfor specielt risikofaktoren ’vold og trusler om vold’ og som i
størsteparten af tilfældene udføres i en god samarbejdsånd med arbejdspladserne.
Strategien er baseret på, at ansætte og uddanne specialister indenfor psykisk arbejdsmiljø
således, at hver af tilsynets regioner har nedsat en task force, hvor de tilsynsførendes
specialistkompetencer er til rådighed for alle tilsynsførende. Samtlige tilsynsførende har
desuden modtaget undervisning i tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Omdrejningspunktet
for kompetenceudviklingen har været brugen af de udarbejdede guides, som spørger til de 6
risikofaktorer: Arbejdsmængde/tidspres, følelsesmæssige krav, vold og trusler, alenearbejde,
skifte- og natarbejde samt mobning. Spørgeguiderne er opbygget omkring en tredeling med 1)
afklaring af hvorvidt den pågældende risikofaktor er tilstede på arbejdspladsen, 2) hvilke
indsatser til forebyggelse og håndtering af risikofaktoren der er iværksat og 3) hvilke
arbejdsmæssige konsekvenser der ses i forbindelse med risikofaktoren. Det sidste element
fremhæves i de tilsynsførendes vurdering ved f.eks. arbejdsmængde og tidspres i form af
overarbejde og ophobning af arbejde, mens synlige konsekvenser for arbejdets udførelse for
f.eks. risikofaktoren vold og trusler ikke en afgørende faktor i vurderingen af hvorvidt
risikofaktoren er tilstede (Rasmussen m. fl. 2011).
Hvis de tilsynsførende vurderer at arbejdspladsens forebyggelsesindsats ikke er tilstrækkelig
er den mest brugte reaktion at afgive en: Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Efter en 14 dages
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høringsfrist får arbejdspladsen 6-8 uger til at udarbejde og indsende en handlingsplan, som
beskriver, hvordan de vil afhjælpe problemet. Hvis tilsynet vurderer handlingsplanen som
tilfredsstillende bliver den accepteret, - hvis ikke bliver arbejdspladsen pålagt at anvende en
arbejdsmiljørådgiver til at udarbejde og implementere handlingsplanen. dvs. igangsætning af
aktiviteter som primært værktøj.
Reaktionerne er stadig få og koncentreret om den mere ulykkesbaserede risikofaktor vold og
trusler. Det usynlige arbejdsmiljø er der stadig meget få reaktioner på og sammenlignet med
den viden vi har om hvad der betinger arbejdsbetinget fravær, er der for lidt opmærksomhed
på f. eks. manglende indflydelse og mobning.
Men alt i alt har tilsynet etableret en hensigtsmæssig praksis, der hviler på et understøttende
reguleringsperspektiv frem for et afskrækkende. Den baserer sig på et belastningsparadigme
med forebyggelse af risikofaktorer i centrum. Den har sit fokus på handlingsplaner og på at
iværksætte indsatser på arbejdspladserne.
Men der mangler stadig et stykke vej, for at forhindre arbejdsforhold, der gør folk syge.
Risikofaktorer som berører f.eks. det grænseløse arbejde er ikke medtaget og der er stadig
grænseområder ind mod de forhold som metodeudvalget overlod til virksomhederne selv at
håndtere. Og andre områder som f.eks. usikkerheden for medarbejderne i de kontraktstyrede
og udliciterede organisationer en markant påvirkning af deres psykiske arbejdsmiljø, som
tilsynet endnu ikke har mulighed for at gå ind i (Nielsen mfl. 2010).
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6. Tilsynsforløbet på seks arbejdspladser
I dette afsnit præsenteres de 6 casearbejdspladsers fortællinger om udviklingen af deres
psykiske arbejdsmiljø. Præsentationerne følger ikke en fast skabelon, men er bygget op
omkring arbejdspladsernes fortællinger om de overordnede områder, som de blev fortalt i
interviews og historieværksteder:
1) Hvordan arbejdspladsen opfatter problemer og løsninger i deres psykiske
arbejdsmiljø.
2) Hvordan arbejdspladsen fortæller om arbejdet med at forbedre deres psykiske
arbejdsmiljø.
3) Hvilken betydning arbejdspladsen tillægger Arbejdstilsynets besøg.
Hver casehistorie indledes med en kort beskrivelse af arbejdspladsens opgave og kontekst, da
arbejdspladserne i interviews og historieværksteder har lagt vægt på at beskrive betydningen
af arbejdspladsens kontekst for udformningen af deres psykiske arbejdsmiljø.
På samme måde er det arbejdspladsernes egen udvælgelse af hvornår fortællingerne
begyndte, der har styret udvælgelsen af tidssekvens. Arbejdspladserne insisterede på, at gå et
godt stykke tilbage i tiden i både historieværkstederne og i interviewene. Dvs. at
Arbejdstilsynets besøg ikke ses som begyndelsen, men derimod som en forlængelse af en
historie som går længere tilbage, og hvis betydning er så stor for det konkrete tilsynsforløb, at
den nødvendigvis må fortælles i denne sammenhæng.

6.1.

Første fortælling: Fængslet med Gul Smiley

I Kriminalforsorgen er Fængslet med Gul Smiley ansvarlig for afsoning af forvaring og
fængselsstraffe for indsatte med svære psykiske og sociale problemer. En meget stor del af de
ca. 150 indsatte har misbrugsproblemer og en psykiatrisk diagnose. Som led i
straffuldbyrdelsen er det fængslets opgave, at tilbyde de indsatte relevant behandling samt
almindelig beskæftigelse og uddannelse.
I 1998 laver Økonomistyrelsen en gennemgang af hele Kriminalforsorgen, som fører til, at alle
forsorgens institutioner reformeres, med henblik på at få bedre styring af økonomien og en
mere tidssvarende organisation. For Fængslet med Gul Smiley har denne omstrukturering
været i gang gennem de sidste 12 år med løbende ændringer i organisations- og
ledelsesstrukturen.
6.1.1.
Arbejdstilsynets besøg i 2003
I 2003 kommer Arbejdstilsynet på besøg og konstaterer, at der er alvorlige problemer med
det psykiske arbejdsmiljø, og de udsteder efter tre års sagsbehandling et påbud om
forbedringer og om brug af professionel rådgiver hertil. Fængslet er på dette tidspunkt selv
opmærksom på problemer med det psykiske arbejdsmiljø gennem deltagelse i PUMA30

projektet (Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde) samt via deres egne
klimamålinger, men har endnu ikke taget fat om problemerne. Kriminalforsorgen vælger at
anke afgørelser fra 16 fængsler, og direktørerne for Arbejdstilsynet og Kriminalforsorgen
mødes, for at forsøge at komme til enighed. I 2007 får Kriminalforsorgen medhold i klagerne
fra 7 ud af 8 fængsler (Kriminalforsorgens årsrapport 2007).
Fængslet påbegynder at udarbejde handlingsplaner til indsendelse til Arbejdstilsynet, men
konfliktniveauet er i 2003 så højt, at personaleorganisationerne vælger blot at være
medunderskriver på handlingsplanerne uden at deltage i udarbejdelsen.
6.1.2.
En dinosaurus uden forbindelse mellem hoved og krop
Fængslet er inde i en meget turbulent periode i årene 2003-2007. Årene 2006/07 beskriver
de interviewede, at de føler, at de alle er nede i et dybt hul. Ledelsesudskiftningen er enorm,
på et tidspunkt er 4 ud af 14 ledere tilbage. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er
konfliktfyldt og fra ledelsessiden understreges problemerne med, at begynde at udøve ledelse
i en organisation, som ikke tidligere har oplevet synlig ledelse. En leder beskriver det, som
om der ikke er nogen sammenhæng mellem hoved og krop i organisationen: selvom der er
sagt til fødderne, at de skal gå, bliver det hele stående og kommer ikke ud af stedet.
En anden leder beskriver det som en dinosauruskultur, som der burde være blevet rusket op i
i 90’erne, men hvor man valgte at lade stå til, i stedet for at få ryddet op.
Medarbejderne beskriver perioden som domineret af uformel ledelse som en naturlig
konsekvens af, at der ikke eksisterede en reel formel ledelse. Hverdagen for det uniformerede
personale foregår ude på afdelingerne i grupper på 3-4 betjente, hvor de måske ser deres
leder én gang om dagen. Medarbejderne er vant til, at de selv får dagligdagen til at gå og da
ledelsen ikke understøttede løsningen af deres arbejdsmæssige problemer, begyndte de selv
at skabe et ledelseshierarki. Perioden kulminerer i slutningen af 2007 med, at fængslets
inspektør sammen med nogle afdelingsledere forlader deres stillinger.
Direktoratet for Kriminalforsorgen igangsætter herefter en Kammeradvokatundersøgelse på
baggrund af rygtet om, at en lille hård kerne af medarbejdere har overtaget styringen i
fængslet. Både medarbejdere og fængslets nye ledelse er stærkt imod
Kammeradvokatundersøgelsen, da de ønsker at rette fokus mod fremtiden og ikke mod
fortiden. Undersøgelsen ender med, at der rejses sager mod 7 ansatte. Historien om
Kammeradvokatundersøgelsen beskrives som en vigtigt og følelsesladet begivenhed i
organisationen.
Alt i alt er det ikke en specielt ressource rig organisation, som på baggrund af
arbejdstilsynspåbuddet skal udforme en handlingsplan. Af mange mere eller mindre utydelige
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årsager, bl.a. at Arbejdstilsynet har forlagt deres handlingsplaner, kommer der først i 2009
reelt gang i det store organisationsudviklingsprojekt, som alle vurderer som meget positivt og
gavnligt for organisationen.
6.1.3.
Organisationsudviklingsprojektet
I 2009 indgår fængslet en kontrakt med et eksternt konsulentfirma om et 3-årigt
organisationsudviklingsforløb for hele organisationen. Processen følges af en styregruppe,
bestående af den samlede direktion og repræsentanter for medarbejderne på tværs af
sikkerhedsudvalg og samarbejdsudvalg, Konsulenterne er bekendt med alle undersøgelser,
der er foretaget gennem årene, Arbejdstilsynets rapport fra tilsynet i 2003 og de sidst
foretagne klimamålinger. Konsulentfirmaets første forslag er, at få skabt en samlet og
fremadrettet vision for fængslet, hvor medarbejderne er aktive medspillere. Det viser sig dog
hurtigt, at de workshops, hvor samtlige medarbejder deltager, skaber mulighed for at få luft
for mange års indestængt frustration. Det trænger sig i den grad på, at der nødvendigvis må
gives tid til denne proces, så workshop’ene bliver et forum for fortællinger om fortiden.
Et markant brud i den stivnede samarbejdsform oplever alle efter disse workshops, hvor der
blev givet plads til at fortælle om de svære forhold. Medarbejdere, der er tovholdere på
projektet, indvilliger i at interviewe deres kolleger om, hvordan de oplever deres arbejdsmiljø
nu og hvilke forandringer, de kunne tænke sig. Denne øvelse indebærer, at samtlige
medarbejdere bliver spurgt og hørt, samt at nogle medarbejdere påtager sig et stort
medansvar for udviklingsprojektet ved at turde blive ”sendt i byen” af styregruppen. På
efterfølgende seminarer arbejder man sig frem til forslag til overskrifter for indsatser, og 81
medarbejdere deltager i efteråret 2010 i arbejdsgrupper, der fremkommer med forslag til
indsatser på baggrund af de kommissorier, som styregruppen har givet dem. Pga.
beslutningsproceduren for indsatserne bevæger projektgruppernes forslag sig mellem
direktionen, ledergruppen, styregruppen og samarbejdsudvalget. Der er besluttet en
rød/gul/grøn metode, som betyder grønt lys for nogle projekter, gult for de projekter, som
skal i gang, men som mangler en finpudsning eller finansiering og rødt for de projekter, der
ikke kan lade sig gøre. Indtil videre er der ingen røde projekter, og projekterne fordeler sig
nogenlunde ligeligt mellem grønne og gule. Indsatserne er f.eks. rettet mod supervision til
alle inkl. det uniformerede personale, som er den eneste medarbejdergruppe, der ikke får
supervision i øjeblikket samt forslag til ændret arbejdstilrettelæggelse. Blandt de første
indsatser var ”At slå en streg i sandet”. Arbejdsgruppen valgte at sende et brev til
Kriminalforsorgens øverste chef, som beskrev medarbejdernes oplevelse af forløbet omkring
Kammeradvokatundersøgelsen. Medarbejderne modtog et høfligt og imødekommende brev
retur, og forløbet opleves nu som afsluttet.
Projektet er nu i sin anden runde med udpegning af forbedringsområder og igangsættelse af
indsatser. Den positive udvikling beskrives på to måder: For det første lærer organisationen
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at samarbejde, at have både et ledelsessystem som opretholder ledelsesretten og et
medarbejderindflydelsessystem, som gennem direkte og indirekte medarbejderindflydelse
samarbejder og tager medansvar for at organisationen udvikler sig. De fødder som før ikke
ville gå, bevæger nu kolossen på larvefødder fremad. For det andet ses den positive effekt
gennem de konkrete tiltag som gør en reel forskel i det daglige arbejde. Og som formanden for
arbejdsmiljøudvalget udtaler: ”Det værste der kunne ske var, at organisationsudviklingsforløbet
ikke førte til faktiske forbedringer”.
6.1.4.
Forståelser af psykisk arbejdsmiljø
De interviewedes opfattelser af psykisk arbejdsmiljø inkluderer en lang række forskellige
faktorer på samme tid. Samtidig opfatter de sig selv som helt unikke og deres historie som
ekstraordinært kompliceret. Deres forståelse af, hvad der forhindrede en forbedring af
arbejdsmiljøet henter de i en kultur og ledelsesforståelse, hvor manglende reel og formel
ledelse spiller en stor rolle. Ledelsen forklarer det belastede arbejdsmiljø med, at relationen
til de indsatte er intens og kompleks pga. deres mange problemer, som hele tiden kommer i
spil i den daglige relation mellem medarbejdere og indsatte. Manglende forståelse for
størrelsen af denne belastning bliver i dag udpeget som hovedårsagen til, at man ikke får taget
fat på arbejdsmiljøproblemerne før. Belastningen ved relationen mellem indsatte og ansatte
anses i dag stadig som fængslets primære arbejdsmiljøproblem og største udfordring.
I Historieværkstedet anfører både ledere og medarbejdere, at en vifte af betingelser som ikke
før har været til stede er grunden til, at det nu er lykkedes at igangsætte projektet: Først og
fremmest bevilgede Kriminalforsorgen 1,6 millioner kr. til projektet, hvilket giver nogle
tiltrængte økonomiske ressourcer og et skub til at komme i gang, Ledelsesgruppen er
endvidere mere stabil, og den nye ledelse har fokus på at forbedre kommunikationen mellem
ledere og medarbejdere. Desuden tilfører den almindelige udskiftning af medarbejdere en
gruppe nye og yngre medarbejdere, som ikke underlægger sig en kultur, hvor brok og
fortællinger om gamle dage præger hverdagen.
6.1.5.
Arbejdstilsynsforløbet
Arbejdstilsynsforløbet beskrives på samme tid som centralt og perifert. Centralt idet
påbuddet opfattes seriøst og forpligtende ift. at udarbejde handlingsplaner og arbejde med de
udpegede problemer. Direktoraternes indbyrdes konflikt vedrørende påbud på 19 fængsler
og anstalter er ikke en nærværende problemstilling for fængslet. De ser det som en
selvfølgelighed, at man kan få afprøvet en afgørelse hos en klageinstans, og efterfølgende
retter man sig efter afgørelsen.
Selve interaktionen med tilsynet er der desværre ikke mange betragtninger over, da
tilsynsbesøget spiller en perifer rolle i de interviewedes historie. Ja, tilsynet kom og var
høflige og ordentlige. Tilsynsrapporten i 2003 beskrives som grundig og dækkende, men det
foregik i en fjern fortid. De interviewede udtrykker ingen forventninger til, at Arbejdstilsynet
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som tilsynsmyndighed skulle eller kunne have hjulpet processen i gang på et tidligere
tidspunkt.

6.2.

Anden fortælling: Fængslet med Grøn Smiley

Fængslet med Grøn Smiley er et varetægtsfængsel, hvorigennem ca. 2000 indsatte passerer
hvert år. I gennemsnit er de indsatte fængslet i 2-3 måneder, men de kan opholde sig i
varetægtsfængslet i op til 2 år, hvis deres sag trækker ud pga. problemer med at fastslå deres
identitet eller andre forhold, som komplicerer sagsforløbet. Opholdet for de indsatte præges
af, at de venter på deres sags afgørelse, så de kan komme videre til afsoning eller frigivelse.
Der igangsættes derfor meget få længevarende tilbud som uddannelse eller beskæftigelse. En
indsat sidder i sin celle 23 timer i døgnet med en times gårdtur dagligt, hvis han ikke deltager
i beskæftigelse eller undervisning. Desuden sidder en del indsatte helt isoleret, enten fordi de
ønsker det eller som disciplinærstraf.
I alt har varetægtsfængslet omkring 750 medarbejdere, hvoraf de 550 er fængselsbetjente,
mens de øvrige ansatte varetager administration, undervisnings-, værksteds-, sundheds- og
sociale opgaver.
Kerneopgaven for fængselsbetjentene er, at få afviklet en rolig hverdag i fængslet, hvor de
indsatte bliver fulgt til og fra deres celler, når de har været på toilettet, i bad, til undervisning,
beskæftigelse eller haft besøg. I den undersøgte fængselsfløj er hver gang bemandet med to
betjente indtil kl. 21, hvorefter ingen indsatte kommer ud af deres celler, og bemandingen
nedsættes til to fængselsbetjente til alle fløjens fire gange med i alt ca. 100 indsatte.
Vagtplanen, som medarbejderne selv ønsker og næsten får 100 % opfyldt, er styrende for,
hvem der er på vagt sammen, og dermed hvilke rutiner de skaber og vedligeholder.
Medarbejderne må højst have 6 dobbeltvagter om måneden, men kan nøjes med at arbejde 12
vagter om måneden, hvilket er et af de attraktive forhold ved arbejdet i fængslet.
Organisationen undergik en ændring i 2006 til den nuværende sammenlægning i 4 større
afdelinger. Sammenlægningen har betydet, at der nu kun er én tillidsrepræsentant i hver
afdeling og ikke som tidligere én i hver fløj. Sikkerhedsgrupperne er bibeholdt i hver fløj,
selvom man overvejer en ny struktur for arbejdsmiljøorganisationen, idet der er 18
sikkerhedsgrupper, 4 arbejdsmiljøudvalg og et Hovedarbejdsmiljøudvalg. Til sammenligning
består samarbejdsudvalgssystemet af ét samlet samarbejdsudvalg for hele fængslet.
6.2.1.
Undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø – Open Space i fængslet
I efteråret 2008 beslutter fængselsinspektøren, at der skal foretages en undersøgelse af de
ansattes psyko-sociale arbejdsmiljø. Fængslets organisationspsykolog udarbejder et
spørgeskema til samtlige ansatte, som bliver fulgt op af det Open Space-arrangement, som har
givet navn til undersøgelsen. Det benyttede spørgeskema er NFA’s korte skema om psykisk
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arbejdsmiljø, og opfølgningen på kortlægningen er en ”group feedback analysis”-model, som
indbefatter hele forløbet fra kortlægning, analyse, dialog og handleplan.
Overordnet tegner resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen et billede, hvor gruppen af
betjentene skiller sig ud, idet de tilkendegiver langt flere belastninger end det øvrige
personale. Ved sammenligning med landsgennemsnittet befinder de sig under gennemsnittet i
deres oplevelse af både mening i arbejdet, involvering i arbejdet, anerkendelse, rolleklarhed,
ledelse, social støtte, tillid, samt retfærdighed og respekt. Resultaterne bliver forelagt på Open
Space-konferencen, men de interviewede har forskellige opfattelser af afviklingen af
konferencen og hvilke indsatser, der bliver sat i gang på baggrund af konferencen. Der er dog
stor deltagelse til besvarelse af spørgeskemaet, hvilket vurderes positivt på alle niveauer.
I september 2009 gennemfører fængslet igen en arbejdspladsvurdering, hvor der blandt 432
rapporterede problemer er 106 omhandlende psykisk arbejdsmiljø. Det synes
arbejdsmiljøkoordinatoren er for få og mener, at det har været vanskeligt at hive nogle
problemer frem fra medarbejderne. Besvarelsesprocenten er også langt lavere end Open
Space-undersøgelsen med undtagelse af undervisningsområdet, som lige har været gennem
en svær periode med organisationsændring og ledelsesudskiftninger. Arbejdsmiljøkoordinatoren mener, at en forklaring kan være, at motivationen til at besvare er høj, når man har
eller lige har haft store problemer med trivslen.
2009-APV’en bliver fulgt af en positiv proces, hvor ”group feedback analysis”-modellen
fungerer og får problemudpegning, løsningsforslag og implementering af handlingsplaner til
at fungere i samspillet mellem medarbejdere, mellemledere, arbejdsmiljøorganisationen og de
stabsfunktioner, der kan løse nogle af problemerne på tværs af afdelingerne. Desuden vælger
man at nedsætte fire underudvalg med repræsentanter fra hele fængslet på tværs af de
formelle fora, bl.a. andet et underudvalg der skal løse problemerne med risiko for vold på
gårdture. De fire udvalg lægger løbende informationer om deres arbejde ud på intranettet og
modtager meget positiv opbakning af deres arbejde. Hvad der udløser nedsættelsen af
udvalgene er ikke entydigt i organisationen, men både arbejdspladsvurderingen, de indsattes
talsmandssystem og fængslets sikkerhedskoordinator er med til at skubbe udvalgene i gang.
6.2.2.
Forståelser af psykisk arbejdsmiljø
Som en del af diskussionen med fængslets ledelse om, hvilken afdeling af fængslet der vil egne
sig til et casestudie, bliver de forskellige afdelinger beskrevet som enten mere stabile eller
urolige. Ledelsen beskriver en igangværende værdikamp i fængslet, med et spændingsfelt
mellem to tilgange til de indsatte. På den ene side er de ”gamle” betjente, som ikke har lyst til
at tale så meget med de indsatte og godt synes, at de kan vente lidt med at blive fulgt på
toilettet. På den anden side ses en ”ny” sagsbehandlende tilgang, hvor medarbejderne har
mere dialog med de indsatte. De får kendskab til deres historier og etablerer en kontakt, hvor
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de følger med i den indsattes situation. Den sidste type ansatte er klart ledelsens foretrukne,
der ser fordele ved, at de indsatte har bånd til de ansatte, da det er en vigtig del af den
dynamiske sikkerhed, at de indsatte oplever en menneskelig tilknytning til fængslet. ”Det er
nu engang nemmere at holde dem indsat, når de selv er med på den,” siger inspektøren.
I ledelsens optik er psykisk arbejdsmiljø defineret af forholdet til de indsatte. Det psykiske
arbejdsmiljø skal forbedres gennem ledelse, og som modstander står den dårlige økonomi. I
den øverste ledelse er vurderingen, at der under omstændighederne er meget lidt vold
mellem indsatte og ansatte. Der er årligt 345 episoder, hvor en indsat føres i
observationscelle, hvilket både kan foregå som et fredeligt følge eller med tilkaldelse af
ekstramandskab og indberetning om magtanvendelse.
For mellemlederen er psykisk arbejdsmiljø indfanget i begreber som kultur, magtesløshed,
indflydelse, og hvorvidt medarbejderne oplever at blive taget alvorligt. For mellemlederen
selv er det desuden afgørende for trivslen, at medarbejderne udvikler sig gennem kurser, nye
arbejdsområder, jobrotation mv. Ikke at være i udvikling er lig med en stagnation, som han
mener fører til udbrændthed.
De tillidsvalgte peger på det relationelle som det vigtigste i det psykiske arbejdsmiljø.
Relationerne til ledelsen er det potentielt belastende, mens det gode forhold til kollegerne er
det centrale i den gode trivsel.
Medarbejderne beskriver desuden deres psykiske arbejdsmiljø, som de konkrete problemer
de oplever og skal løse i hverdagen samt ledelsens medvirken til, deres mulighed for at lykkes
i løsningen af de konkrete problemer. For medarbejderne er forholdet til kollegaerne det
fundament, som de bygger deres sikkerhed på. Man skal kunne stole på at kollegaen bakker
én op, både i en fysisk konfrontation og i de aftaler, man har indgået med de indsatte, uanset
om man er enig eller ej. Den nye medarbejdertype, som går i dialog med de indsatte, skal
meget tydeligt vise sin fastholdelse af konsekvenser overfor de indsatte og dermed synliggøre,
at de fastholder loyalitet overfor sine kolleger. ”At skrive” om sin kollega er et brud på denne
loyalitet, hvor man via sin indberetning til ledelsen løfter sløret for observationer af kolleger,
som ikke har handlet i overensstemmelse med fængslets overordnede værdisæt.
Den fortælling om psykisk arbejdsmiljø, som alle de interviewede berører, omhandler
betjente, som i to tilfælde i 2009 er vidne til, at indsatte overfalder medindsatte under
gårdturen. Betjentene må ikke gribe ind, da ledelsen anser de ansattes sikkerhed som truet. I
det ene tilfælde beordrer den tilkaldte leder, at de skal gribe ind iført deres sikkerhedsudstyr;
i det andet tilfælde tøver lederen ifølge medarbejderen for længe, og overfaldet stopper, inden
de griber ind.
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”Jeg ved ikke om det er så… Men jeg er jo nok også lidt tættere på. Ja, jeg er jo tættere på. Når jeg
er heroppe. Jeg går og ser. Så jeg er ikke så overrasket over, hvad der trykker dem derude. Det er
jeg ikke. Nu har jeg jo også rendt rundt derude i mange år og har haft meget tæt kontakt med de
indsatte. Jeg kan godt følge dem, for det må være ekstremt at stå og se nogen blive banket, og
man ikke må gøre noget. Det kan jeg godt forstå, må være dybt, dybt frustrerende. De har jo også
bag ved den skyldfølelse et spørgsmål om: Er det egentligt lovligt det her? Jeg står her i min
uniform og kigger på, at der foregår en lovovertrædelse, noget der er strafbart og jeg griber ikke
ind. Det er dybt frustrerende. Det kan man sagtens forstå. Det prøver vi så også at ændre nu, så
det er muligt at gribe ind, men det skal der skabes nogle andre forudsætninger for. Der har været
for mange fanger, risikoen har været for stor. Nu er det kun halvdelen derude, så burde de også
kunne gribe ind. Afdelingsleder i Hovedarbejdsmiljøudvalgsmødet.
I citatet beskriver afdelingslederen tre centrale temaer/underdiskussioner som præger
opfattelsen af, hvad psykisk arbejdsmiljø er i fængslet: Først og fremmest peger han på, at
dem, der er tættest på det daglige arbejde bør have retten til at definere, hvad problemer i det
psykiske arbejdsmiljø er. Fængslet har jo ikke en færdigforhandlet forståelse af problemer og
løsninger, og forhandlingen indebærer selvfølgelig også, hvilke stemmer der skal dominere i
denne afklaring. For det andet er løsningen af problemet med gårdturene lagt ind i en
organisatorisk belastningsforståelse, hvor omdrejningspunktet er at minimere risikoen, dvs.
risikoen for overfald på gårdturene, samt give betjentene mulighed for at gribe ind, hvis det
alligevel sker. Som det tredje element fremtrækker lederen det lovgivningsmæssigt
problematiske for betjentene; en inddragelse af en lov og orden-tænkning, som ikke er
overraskende i et fængsles regi, men som sjældent er fremtrædende i diskussioner af psykisk
arbejdsmiljø på andre typer af arbjedspladser.
6.2.3.
Tilsynsprocessen ender ud med en overordnet grøn smiley
I juni 2009 foretager Arbejdstilsynet et uanmeldt screeningsbesøg, som udløser et tilpasset
tilsyn og fører til en del reaktioner om fysiske forhold, der skal forbedres. I
fokusgruppeinterviews med fængselsbetjentene om det psykiske arbejdsmiljø fremkommer
der ikke forhold, der får de to tilsynsførende til at afgive reaktioner. Derimod er der
problemer med arbejdsmængde og tidspres i socialrådgivergruppen i en afdeling af fængslet,
som udløser en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra tilsynet.
I hele fængselsindsatsen kommer varetægtsfængslet derfor gennem Arbejdstilsynets tilsyn
med færrest reaktioner indenfor psykisk arbejdsmiljø og fremstår på Arbejdstilsynets
hjemmeside med en grøn smiley for hovedparten af organisationen. Samtidig beskriver
medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, at risikoen for psykiske belastninger hos
medarbejdere i et lukket fængsel uden tvivl eksisterer. Fængselsbetjentenes hovedopgave er
at låse de indsatte ind og ud af deres celler. Over 200 gange dagligt klirrer nøglerne, og
halvdelen af gangene bliver de indsatte lukket ud af deres celler, mens den anden halvdel går
med, at de bliver låst ind i deres celler igen. Den ubehagelige oplevelse for de indsatte giver
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anledning til negative reaktioner mod dem, der låser dem inde: alt fra en uhørlig mumlen,
udtrykte trusler til fysiske angreb.
6.2.4.
Vurdering af tilsynsforløbet
Den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet fortæller i interviewet om forløbet, at de uniformerede
medarbejdere ikke informerede om graverende risici i det psykiske arbejdsmiljø. Yderligere
indgik fængslets egne initiativer og indsatser til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø som
en positiv faktor i vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø.
Første gang fængselsinspektøren og arbejdsmiljøkoordinatoren fortæller om tilsynsbesøget,
bliver de meget oprørte, og inspektøren kommenterer selv deres oprørthed: ”Som du kan
høre, har vi mange følelser i det her”. Indignationen handler om, at de ikke syntes, at der skulle
have været reageret på arbejdsmiljøet i socialrådgivergruppen. Dog svarer de heller ikke
bekræftende på, at der er andre arbejdsfunktionerne, der er mere belastede. De udtrykker
forargelse over, at den fysiske runde var overfladisk, samtidig med at der blev brugt megen tid
på en plastiksmeltermaskine, som de ikke tillægger stor betydning.
Sikkerhedsrepræsentantens vurdering af forløbet er, at det var for tilfældigt, hvad der blev set
på. Tilsynets væsentligste bidrag er, at fastholde, at der fortsat er uløste problemer i
socialrådgivergruppen, selvom der er iværksat indsatser, som retter sig mod opkvalificering
og faglig og praktisk støtte.
Det første specielle i dette tilsynsforløb er, at både fængslets organisationspsykolog,
arbejdsmiljøkoordinator og sikkerhedsrepræsentant deltog i gruppeinterviewene med
medarbejderne. Arbejdsmiljøkoordinatoren oplevede, at Arbejdstilsynet kun spurgte til
problemer, hvorved det kun var muligt at få et sort billede af arbejdsmiljøet i fængslet.
Herefter insisterede han på at deltage i gruppeinterviewene med medarbejderne sammen
med fængslet organisationspsykolog.
Arbejdstilsynets tilsynsførendes refleksion over forløbet er, at tilstedeværelsen af
ledelsesrepræsentanterne sandsynligvis ikke forhindrede medarbejderne i at udtrykke deres
opfattelser. Dog gav det fokusgruppeinterviewene karakter af en forhandlingssituation
mellem ledelse og medarbejderne, hvor ledelsen meget aktivt deltog i diskussionen specielt i
det første fokusgruppeinterview. Hensigten med interviewene drejede sig derfor væk fra
indsamling af den information som Arbejdstilsynet søgte, men gav som metainformation et
indblik i forholdet mellem de to parter.
Det andet lidt usædvanlige i dette tilsynsforløb er, at organisationspsykologen og
arbejdsmiljøkoordinatoren inviterede sig selv ind til Arbejdstilsynet til det afsluttende møde.
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Under dette møde bliver de enige om, at bruge det administrative system mulighed for
opdeling af fængslet i mindre enheder og dermed opnå en bedre smileystatus i de andre dele
af fængslet. Den tilsynsførendes vurdering af placeringen i en bedre smileystatus bygger på, at
han i interviewrunden opnår et kendskab til arbejdspladsen, hvor vurderingen af vilje og evne
falder positivt ud. Ifølge fængslets repræsentant fik de en mere positiv officiel vurdering ved
at udfordre Arbejdstilsynet og spørge: ”om de skulle slås, eller om de ikke skulle lave noget
fornuftigt arbejdsmiljø?”
Overordnet er fortællingen om forbedringen af det psykiske arbejdsmiljø, at der er kommet
en ny ledelse i organisationen, som har skabt fokus og systematik omkring forbedringen af
arbejdsmiljøet. Udviklingen i fængslet er langt fra entydigt positiv. Nye problemer og nye
belastninger opstår i takt med forandringer i opgaven og i organisationen, men der er fokus
på, at der gennem styrket ledelse skal laves indsatser både i det daglige og i form af større
projekter.

6.3.

Fællestræk i de to fængsler: Fokus på love og regler

Karakteristisk for de to fængslers omtale af Arbejdstilsynet og forløbet er, at
lovgivningsgrundlaget og myndighedsvaretagelsen står tydeligere frem end på de andre
casearbejdspladser. Når arbejdsmiljøkoordinatoren argumenterer for, at ledelsen ville
medvirke i gruppesamtalerne, siger han, ”det er helt lovligt, at gøre det på den måde”. I de to
situationer, hvor ansatte har overværet indsatte blive overfaldet, er det ligeledes en
overvejelse, hvorvidt det er lovligt ikke at gribe ind. Og når reaktionen i Fængslet med Gul
Smiley bliver anket er det en naturlig ret for en arbejdsplads at anke afgørelser således, og
hvis man taber, så følger man afgørelsen. Legalitetslogikken er et naturligt perspektiv for
arbejdspladsen at se Arbejdstilsynsforløbet igennem. Hvis Arbejdstilsynet har hjemmel til en
reaktion i lovgivningen, så opfylder arbejdspladsen kravene, - også når det gælder psykisk
arbejdsmiljø. Men den administrative afgørelse testes alligevel i en klagesag, før den har
legitimitet.
Det er ikke overraskende, at spørgsmålet om legalitet er centralt i et fængsel. Men
arbejdspladser, der har denne type legalitetslogik udfordrer Arbejdstilsynets praksis på den
lovgivningsmæssige bane. Her adskiller de sig fra andre arbejdspladser, hvor lovgivningen
ikke har en så fremtrædende rolle, at den bliver en aktiv medspiller i arbejdsmiljøarbejdet og i
arbejdspladsens forhold til Arbejdstilsynet.
Derudover har begge fængsler formået, - efter flere tilløb og lidt mindre vellykkede optakter,
at skabe en fælles forståelse af, hvordan der arbejdes med udviklingen af psykisk arbejdsmiljø
Begge fængsler har også en gryende forståelse af hvilke forskellige opfattelser, der er på spil
og hvordan de skal arbejde med dette. Diskussionerne og forhandlingerne om at nå til enighed
kommer fremad, når arbejdspladserne holder fokus på de konkrete problemer og løsninger
frem for at drukne i diskussioner, hvor begreber som kultur, tillid, relationer og værdier er
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vanskelige at håndtere. En leder i Hovedsamarbejdsudvalget i Fængslet med Grøn Smiley
beskriver den samlende forståelse af, hvad psykisk arbejdsmiljø er:
”Det er tankevækkende at kommunikationen om psykisk arbejdsmiljø foregår omkring den
daglige drift. At det er det man har afsæt i hos medarbejderne. Så er der måske mange ting, der
er nemmere, så har vi en bedre tilgang til det frem for at vi kommer farende med at vi skal
udvikle et eller andet smart.” Formand for Hovedarbejdsmiljøudvalget i Fængslet med Grøn
Smiley

6.4.

Tredje fortælling: Botilbuddet Blæksprutten

Botilbuddet Blæksprutten er et 12 år gammelt bo- og aktiveringssted for udviklingshæmmede
med autismetræk. 110 medarbejdere er fordelt over fire fælleshuse og fire nye solistboliger,
som snart er færdigbyggede i det gamle aktivitetshus. Vagterne er skiftende mellem dag- og
aftentimer, mens der er faste nattevagter. Opgaven er at skabe et godt liv for beboerne, som
kommer fra hele landet og er visiteret til bostedet fra deres hjemkommuner.
Før den kommunale strukturreform hørte bostedet under amtet, men er nu en kommunal
institution. De interviewede vurderer, at overflytningen har givet mindre råderum på flere
områder, idet kommunen har flere fælles retningslinjer omkring personalepolitik mm., som
de tidligere selv forvaltede. Til gengæld er de i arbejdsmiljøsammenhænge blevet en del af et
lokalt fællesskab i kraft af bl.a. den kommunale arbejdsmiljøorganisations halvårsmøder, som
de sætter pris på.
I historieværkstedet med arbejdsmiljøgrupperne og tillidsrepræsentanten beskrives
bostedets første år som vanskelige, og begrundes med den daværende ledelse. F.eks. kommer
en aktivitetsafdeling i opposition til ledelsen, som igangsætter et forløb med to
psykoterapeuter over 12 gange, hvor metoden Den Varme Stol bliver brugt. Medarbejderne
beskriver forløbet som forfærdeligt og krænkende og møder på arbejde med ondt i maven.
Efterfølgende deltager de samme medarbejdere i et kort forløb med
Bedriftssundhedstjenesten.
”Så kom BST og lavede noget med os et par gange, og der åndede vi lettede op, og pu ha, - det var
en anden måde at gribe tingene an på og det var rart. Men så blev det også afbrudt”.
Medarbejder, Historieværksted.
6.4.1.
Arbejdstilsynets besøg
Arbejdstilsynet kommer første gang på besøg i 2003 som en del af den særlige indsats på
ældre- og døgninstitutionsområdet. Botilbuddet modtager en påbudsreaktion om at gøre
noget ved risikofaktoren Arbejdsmængde og tidspres.
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Efterfølgende igangsætter botilbuddet indsatser som nedlæggelse af den centrale
aktivitetsafdeling, opbygning af solistboliger til de beboere, der har brug for særlig
skærmning, funktionsledelse og teamstruktur. Ændringerne bliver besluttet med
udgangspunkt i beboernes trivsel, men de arbejdsmiljømæssige hensyn er meget højt
prioriteret. Solistboligerne er f.eks. bemandet med 6 medarbejdere: én medarbejder til hver af
de fire beboere og to medarbejdere i blækspruttefunktioner, hvor de afløser og supplerer de
fire faste medarbejdere. Solistboligerne beskrives som en succeshistorie til gavn for både de
fire beboere, beboerne i de andre huse, som får mere ro, for medarbejderne som får en
udfordrende og spændende opgave og som en forbedring af hele botilbuddets økonomi.
Succeshistorien er udviklet på trods af, at opstarten blev præget af, at ledelsen valgte at bruge
et rekrutteringsfirma, - også til de interne ansøgere og at lønniveauet i de nye stillinger blev
lagt højere end for medarbejderne i de gamle fællesboliger.
”På medarbejdersiden gav det dønninger… til de 20 stillinger var der interne ansøgere, og nogen
fik ondt i røven og andre fik den kolde skulder af folk de havde arbejdet sammen med i 10 år. Der
var nogle massive arbejdsmiljømæssige problemer.” Arbejdsmiljøsuppleant, Historieværksted..
Efterfølgende har botilbuddet et kort besøg af Arbejdstilsynet, hvor den tilsynsførende
koncentrerer sig om, hvordan de håndterer arbejdsskadesanmeldelser.
Derudover er de interviewede lidt uklare på, om der har været andre besøg fra
Arbejdstilsynet, da de modtager op til 6 – 8 forskellige tilsyn årligt og derfor har svært ved at
huske præcist, hvem der har besøgt dem hvornår. F.eks. er de underlagt en generel og
landsdækkende ombudsmandsundersøgelse af botilbud og indsender i årene 2005 – 2009
dokumentation for en hel række forhold, som de efterfølgende bliver bedt om at
dokumentere, hvordan de har håndteret. Den endelig rapport fra ombudsmanden er meget
positiv, og de interviewedes samlede vurdering af kontrolforløbet er, at det var en tidsrøver,
selvom nogle medarbejdere mener, at der kom styr på nogle områder.
En del af de efterfølgende omstruktureringer, mener interviewpersonerne, er i forlængelse af
en proces, der allerede var sat i gang inden Arbejdstilsynets påbud. Selvom: ”tilsynet skilte
tingene ad”, mener de, at de allerede selv tænkte på omstruktureringer, og at ændringerne
ville være kommet alligevel. Der er f. eks forskellige opfattelser af, om det er tilsynsforløbet
som gør det klart for dem, at de ikke anvender deres interne supervisorfunktion, dvs. at de
har et tiltag uden virkning, som de derefter får omlagt til et tilbud, der er mere brugbart for
medarbejderne, eller om det var en anden anledning, der udløste denne ændring.
Overordnet vurderer interviewpersonerne arbejdstilsynsbesøgene som dobbeltkonfekt
Hvorvidt besøget fremskyndte en igangværende proces, siger de enstemmigt nej til.
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Botilbudet fremskynder ikke processer, da de har dårlige erfaringer med forandringsprocesser, hvor majoriteten af medarbejderne ikke er fulgt med.
6.4.2.
Forståelser af psykisk arbejdsmiljø
I botilbuddet er opfattelsen af psykisk arbejdsmiljø både hentet fra det organisatoriske og det
personlighedsorienterede paradigme, suppleret med indsatser rettet mod medarbejdernes
coping med turbulente situationer.
Botilbuddets lederrepræsentant i Historieværkstedet udtrykker en opfattelse af det psykiske
arbejdsmiljø, der særligt betoner relationelle forhold. Det gode arbejdsmiljø handler om
glæden ved at arbejde med beboerne og det gode eller dårlige samarbejde med kollegerne.
For medarbejdersiden er de vigtige elementer i psykisk arbejdsmiljø: travlhed og hvor godt
man kan overskue sine opgaver. Desuden udtrykker de, at ledelse, kommunikation,
gennemskuelighed i organisationens beslutningsprocesser og om man bliver hørt og taget
alvorligt, er vigtige elementer i et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen
påpeger desuden, at det stadig er en belastning at beboerne er hårdhændede. Selvom det er
venligt ment, er daglige dask og kærlige skub en kilde til belastning, som de forsøger at sætte
fokus på ved at opfordre til at episoderne bliver registreret i ”kradseskemaer”.
Personlighedsparadigmet kommer i spil, når der er problemer med samarbejdet eller når
nogle medarbejdere bliver stressede: ”for den ene medarbejder handler det om en egen
ambition, der ikke modsvarer kollegernes. Noget, der ligger i personligheden. Man tager mange
opgaver og pludselig bliver det for meget.” Leder, historieværkstedet.
Den overordnede fortælling om botilbuddets udviklingsforløb, handler om en grim start, hvor
ledelsen iværksætter et grænseoverskridende psykoterapeutisk forløb med en afdeling, som
kommer i modsætning til ledelsen. Derefter kommer en dygtig og kompetent ledelse, som
langsomt har drevet botilbuddet frem mod holdbare beslutninger om organisatoriske
omlægninger, som både tilgodeser beboere og medarbejdere. Ledelsen er desuden i stand til
at skabe samarbejde og respekt om botilbuddet opad i den kommunale forvaltning. Dog
holder medarbejderne stadig et vågent øje på ledelsen, så de ikke bliver kørt over af ledelsens
store iver og kompetence.

6.5.

Fjerde fortælling: Botilbuddet Badestolen

Botilbuddet Badestolen er en selvstændig enhed i et stort handicapcenter med 20 beboere og
28 ansatte fordelt på to afdelinger. Beboere er voksne udviklingshæmmede med forskellige
fysiske funktionsnedsættelser. Personalet er overvejende socialpædagoger, uudannede
pædagogmedhjælpere og vikarer, som alle stort set varetager de samme opgaver omkring
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beboernes trivsel, pleje og aktiviteter. De uddannede pædagoger varetager dog fortrinsvist de
mere planlæggende og skriftlige opgaver omkring beboerne.
Botilbuddet ledes af en forstander og to afdelingsledere, hvor den ene fungerer som
stedfortrædende forstander. Overordnet er kommunens botilbud organiseret i centre, som
varetager de centrale visiteringsopgaver og økonomiske styringsopgaver, men derudover er
botilbuddet relativt autonomt. Arbejdsmiljøorganisationen består af en sikkerhedsgruppe på
hver afdeling.
Dagens opgaver starter med at hjælpe beboerne op om morgenen og hjælpe dem, som har
daglig beskæftigelse færdig til busafgang. I løbet af formiddagen er der rengøring, tøjvask,
indkøb og aktivering af de hjemmeværende beboere. Kontakt med læger, fysioterapi,
svømmehal samt en telefon, der kan ringe længe og vedholdende i hele huset, skaber til tider
en noget hektisk hverdag. Madlavning og indkøb fylder yderligere en del. Selvom der er ansat
køkkenpersonale om dagen, er måltiderne en central og tidskrævende del af arbejdsopgaven.
Bygningerne fra 1970erne er bygget med fladt tag, hvilket er medvirkende til svampe- og
fugtproblemer. Bygningerne skal nu forlades, og opførelsen af et helt nyt botilbud er så småt
gået i gang.
6.5.1.
Arbejdstilsynsforløbet
Da Arbejdstilsynet kommer på besøg i 2009 er det da også det fysiske arbejdsmiljø, som
vækker deres interesse i første omgang. Ergonomien omkring pleje og badning af beboere
udløser et klart rådgivningspåbud, men derudover får de påbud om at få lettet
arbejdsmængden og tidspresset, uden at de her skal bruge ekstern rådgiver. Arbejdstilsynets
vurdering af, at sikkerhedsgruppen selv kan løse opgaven, er meget betydningsfuld for
sikkerhedsgrupperne. Deres selvtillid styrkes ydermere i procesvejledningen, hvor den
tilsynsførende opmuntrer dem til at få systematiseret og beskrevet de tiltag, som de allerede
har iværksat. Det tiltag som flest husker fra perioden med handlingsplanerne er et forsøg med
at evaluere dagen med en rød, grøn eller gul makaroni i et glas inden man går hjem, samt ABC
dage, - dvs. at definere de opgaver, der skal løses hver dag og dem der kan løses hvis
normeringen er til det på den pågældende dag.
Vurderingen af tilsynsforløbet bliver på det første historieværksted i 2009 beskrevet sådan:
”Det var godt, – Arbejdstilsynet fik os i gang, men rapporten.. Pyh, besøget var meget behageligt,
men så kom rapporten. Vær så god at gå i gang. Overraskede? Nej – vi blev overrasket over, at vi
ikke fik flere påbud. Da vi vidste at de skulle komme, håbede vi på at få nogle påbud. F.eks. havde
vi brug for at indkøbe en badestol, som vi ikke havde råd til indenfor budgettet. Nu har vi indkøbt
den og argumenterer overfor forvaltningen med, at det var vi nødt til, ellers kommer der bøder.
Jeg vil ikke sige at Arbejdstilsynet var en hjælpende hånd. Vi fik lidt hjælp, men ikke så meget. Og
der var jo ingen hjælp at hente hos dem, da vi skulle i gang med det hårde arbejde. Så var der
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kun os selv. Arbejdstilsynet vurderede, at vi selv kunne løse problemerne, og det løftede os jo
også. De har været en ven i processen – og det har været rart at kunne begrunde arbejdet
overfor forvaltningen med at ellers kommer der bøder.”
Arbejdsmiljørepræsentant,
historieværksted
Så indkøbet af badestolen er den mest fremtrædende fortælling om tilsynsforløbet og der er
mange meninger om badestolen, - vurderingen af den gamle stol, researchen og indkøbet af
den nye stol og ikke mindst en konstatering i sommeren 2010, af at den nye stol står ubrugt
og mange medarbejdere foretrækker at arbejde med den gamle stol.
Hvordan tilsynet har påvirket det psykiske arbejdsmiljø er langt mere utydeligt for
medarbejdere og ledere udenfor botilbuddets arbejdsmiljøorganisation. De har et tydeligt
billede af at deres arbejdsmiljørepræsentant gør et stort stykke arbejde, men hvad det fører
med sig omkring det psykiske arbejdsmiljø er ikke klart, og for øvrigt har
arbejdsmiljørepræsentanten været på barsel, og i den periode, har der ikke været aktiviteter
på området.
6.5.2.
Forståelser af psykisk arbejdsmiljø
Højt sygefravær har længe været et problem i botilbuddet. Tilbage i 2006 får
arbejdsmiljøorganisationen et ”wake up call”, da de på en temadag med
Bedriftssundhedstjenesten får syn for sammenhængen mellem deres arbejdsmiljø og
sygefraværet. Siden er der arbejdet systematisk med sygefraværspolitik og omsorgssamtaler,
dog med varierende energi. Arbejdsmiljøudvalget fornemmer at medarbejderne ikke synes
der bliver gjort nok, fordi de har svært ved at nedbringe antallet af langtidssyge. Nogen af
langtidssygemeldingerne beskrives som fejlansættelser og dette personale får en lang og
fraværspræget afsked med botilbuddet.
På botilbuddet er der forskellige opfattelser af psykisk arbejdsmiljø blandt de uuddannede
pædagogmedhjælpere, de uddannede pædagoger og i afdelingsledelsen. For de uudannede
medhjælpere handler godt psykisk arbejdsmiljø om gensidig omsorg og god ledelse.
Fællesskabet med kollegaerne er centralt og må gerne række ind i privatlivet. Det er derfor
både den væsentligste positive faktor og den mest problematiske faktor, når privatliv og
arbejde bliver mikset sammen på en uhensigtsmæssig måde. Hos de uudannede findes en
udstrakt opfattelse af, at sygefraværet skyldes enkeltpersoners dårlige tilpasning. Der er bredt
set en individualiseret opfattelse af at f.eks. den stressende telefon må man selv lære at lukke
ørene for.
For de uddannede pædagoger er psykisk arbejdsmiljø et spørgsmål om sammenhængen
mellem den faglige opgave og det servicenivau, som kommunen vælger at have på
handicapområdet. Varetagelsen af deres arbejdsmiljø er tæt forbundet med spørgsmålet om,
hvad der er god faglighed i forhold til beboerne. Ressourcer er en kernediskussion og manglen
på ressourcer kan føre til at medarbejdere f.eks. går på kompromis med anbefalingen om at
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være to til at forflytte en beboer. Hvis beboeren risikerer at komme for sent til sin morgenbus,
vælger medarbejderen at slide lidt på sig selv, for at få morgentravlheden til at gå op. God
faglighed er kendetegnet ved omsorg og aktiviteter. Denne forståelse er i stærk modstrid til
centerledelsens, som i prioriteringsdiskussionen siger, at så længe beboerne ikke får liggesår,
er serviceniveauet ok.
For pædagogerne er det essentielt, at de oplever, at de bliver hørt og taget alvorligt af deres
ledelse, samtidig med at de accepterer at nogle problemer ikke lader sig løse. De accepterer
dog ikke at problemer bliver negligeret eller talt væk af ledelsen, men insisterer på at
synliggøre, at problemerne stadig eksisterer, selvom de er svære at løse.
For ledelsen i botilbuddet er det aktuelle forhold til centerledelsen primært i fokus, fordi
samarbejdet er så konfliktfyldt, at forstanderen er sygemeldt. Centerledelsen fører tæt kontrol
med og blander sig i det daglige arbejde, hvilket er en ny og uhørt ledelsesstil.
Afdelingsledelsen oplever, at de pludselig er udpeget som dårligt fungerende, en vurdering
som hverken de selv eller medarbejdere kan genkende, men alligevel må forholde sig til. For
afdelingsledelsen er det en gåde, hvordan de er gået fra at være en relativ velfungerende
institution for 5-6 års siden til nu at have en problematisk situation, hvor forstanderen er
sygemeldt med stress, højt sygefravær blandt medarbejderne, trivslen i dagligdagen er
nedadgående og flere udviklingsprojekter kommer enten ikke i gang eller strander hurtigt.
Den overordnede fortælling i botilbuddet om deres psykiske arbejdsmiljø er en langt mere
diffus historie, hvor der ikke er skabt en fælles meningsbærende forståelse af hvilke
begivenheder der har haft betydning for muligheden for at udvikle arbejdsmiljøet positivt.
Trivsel og sygefravær er de dominerende fremtrædelsesformer af det psykiske
arbejdsmiljømiljø, men hvorfor det svinger mellem at være højt og lavt er det vanskeligt for
både ledelse og arbejdsmiljøorganisationen at finde frem til og dermed få taget hånd om det.
Den stærkeste fælles fortælling handler om at det er komplekst og at forbedring det psykiske
arbejdsmiljø er indvævet i en diskussion af, hvad godt fagligt pædagogisk arbejde er. Men den
overordnede fortællingen bliver hele tiden afbrudt af en delfortælling om, at det er
enkeltpersoner personlighed, der kommer til at være ødelæggende for arbejdet med at drive
udviklingen fremad.

6.6.

Fællestræk i de to botilbud: Helhedsorienteret, etisk og demokratisk

At arbejde med skrøbelige mennesker kræver en levende diskussion om etik, og hvordan den
enkeltes integritet og medbestemmelse kan opretholdes. Undervejs i interviewene med begge
botilbud diskuteres spørgsmål om det grænseoverskridende ved at arbejde med skrøbelige
mennesker, og ved at medarbejdere og ledere arbejder meget tæt sammen.
Når samarbejdsrelationerne bliver tæt sammenvævet, er det medvirkende til, at det er
vanskeligt for begge arbejdspladser at isolere enkeltområder . Arbejdsmiljø og opgaveløsning,
arbejdsliv og privatliv, medarbejderen og lederkompetencen bliver så tæt sammenflettede, at
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de vanskeligt kan adskilles, men må ses og håndteres i deres sammenhæng. Indsatserne for at
forbedre arbejdsmiljøet må derfor være helhedsorienterede og medtænke alle aspekter af
arbejdspladsen på samme tid.
Dette indbefatter også de demokratiske processer, der bliver helt centrale. Medarbejder- og
afdelingslederniveauet forventer, at der benyttes retfærdige og demokratiske
beslutningsprocesser som hovedvejen til, at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø. Denne
demokrati-logik vender vi tilbage til i afsnittet om arbejdspladsernes organisering af
udviklingsprocesserne.

6.7.

Femte fortælling: Familieafdeling Flugtvej

Familieafdeling Flugtvej er en fusion af 4 kommunale afdelinger efter strukturreformen i
2007. De ca. 100 medarbejdere er sagsbehandlere, familiekonsulenter, psykologer og
administrative medarbejdere og opgaven er at støtte og rådgive familier med børn, der har
behov indenfor det sociale- og psykologiske fagområde.
Efter sammenflytningen i 2007 lider afdelingen af pladsmangel, både i den centrale del og i de
6 områdekontorer, som er etableret som satellitter for at skabe nærhed til borgerne.
Områdekontorerne er relativt små og sagsbehandlerne arbejder til tider alene i lokalerne,
hvilket giver utryghed blandt medarbejderne.
Igennem 2007 og i starten af 2008 forsøger arbejdsmiljørepræsentanten at gøre den øverste
ledelse opmærksom på, at der er problemer med de fysiske rammer og at arbejdsmængden i
dele af familierådgivningen er for stor. Den øverste ledelse påpeger, at ressourcerne er små,
og de derfor ikke kan gøre noget. Samtidig vedtager kommunen en ambitiøs børne- og
familiepolitik, hvori afdelingen spiller en central rolle. Arbejdsmiljørepræsentanten vælger at
kontakte Arbejdstilsynet, som kommer på tilsyn i foråret 2008.
6.7.1.
Arbejdstilsynsforløbet
Arbejdsmiljørepræsentanten og den faglige chef i afdelingen oplever tilsynsforløbet som
frustrerende og uden dialog eller rådgivning undervejs. 4 gruppesamtaler og mødet med den
lokale leder ender med fem påbud om risikofaktoren Vold og trusler om vold på
områdekontorerne samt tre påbud om Arbejdsmængde og tidspres. Antallet af påbud om vold
og trusler udløser automatisk et påbud om at bruge en arbejdsmiljørådgiver. Dette ser
arbejdsmiljøgruppen som et resultat af Arbejdstilsynets behov for at opfylde egne mål, frem
for en reel vurdering af deres situation. Påbuddene om nedbringelse af Vold og trusler om
vold sigter mod at der etableres flugtveje fra samtlige kontorer, hvilket forhindrer at alle
fortsat kan have én-mands kontorer. Ombygningerne igangsættes, sammen med indkøb af
tilkaldealarmer og der opsættes film på vinduerne, så borgerne ikke kan se ind på kontorerne.
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I august 2009 er arbejdsmiljøgruppen frustreret over, at den øverste ledelse ikke ville deltage
i udarbejdelsen af handlingsplanen til Arbejdstilsynet og heller ikke ville underskrive den ved
indsendelsen. Der bliver ikke tilført ressourcer til indsatserne, men blev givet mulighed for at
overføre ressourcer fra det borgerrettede budget. Pilen peger mere og mere mod den lokale
leder. Fra starten har han påpeget, at der mangler et millionbeløb i budgettet, men får at vide
at det er hans ledelsesmæssige opgave, at få budgettet til at hænge sammen. En opnormering
på de mest pressede områder gennemføres dog som en del af handlingsplanerne.
I marts måned 2011 er lederen rejst, en ny leder ansat, og der har yderligere været
ledelsesudskiftninger på mange poster. Området bliver evalueret af to konsulentfirmaer, som
fokuserer på hhv. økonomien og det faglige arbejde. Økonomien er der stadig ikke helt styr på,
og i de jævnlige besparelser er de opnåede opnormeringer af medarbejdere igen sparet væk.
Den anden rapport påpeger problemer med uensartet sagsbehandling, som ledelsen vælger at
forsøge at løse gennem omstrukturering og omrokering af medarbejdere. Omrokeringerne
medfører stor modstand, og selvom beslutningen blev taget før den nye leder trådte til, er det
hendes opgave at skabe ro omkring situationen. Lederens mål er, at indenfor 8 måneder skal
alle medarbejdere vide, hvor de er ansat, hvilken leder de refererer til, hvilken funktion de
skal udføre og hvor de skal sidde. Desuden er hun for nylig blevet udpeget som
ledelsesrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen, hvor arbejdsmiljørepræsentanten hidtil har
arbejdet alene med påbud, handlingsplaner og opfølgninger.
Det lokale MED-udvalg begynder så småt at køre i 2010, og der kommer eksempler på at
diskussionen af omstrukturering i MED-udvalget kvalificerer beslutningen og inddrager
medarbejdernes erfaringer konstruktivt. Den nye leder opfordrer medarbejderne til at
kontakte arbejdsmiljøorganisationen med de uløste problemer, selvom de ikke har erfaring
med at blive lyttet til, endsige blive taget alvorligt.
Lokalt nedsætter den ene rådgivningsgruppe et trivselsudvalg, initieret af deres
arbejdsmiljørepræsentant. Primært arbejder de med dialog på personalemøderne, og
fokuserer på, hvordan de kan styrke deres individuelle ressourcer til at håndtere et belastet
psykisk arbejdsmiljø. Tillidsrepræsentanten udtrykker, at de mener at problemer skal
bearbejdes på flere niveauer, men at de i dette tilfælde har sigtet mod det individuelle niveau,
dér, hvor de selv kan gøre noget. Desuden tilstræber de, at tiltag som f.eks. et kursus i
Mindfullness, opleves i fællesskab, som en del af den samlede trivsel.
Den overordnede fortælling i organisationen om forløbet er, at kommunalreformens fusion af
4 kommuner gav en kaotisk start, hvor økonomien, de fysiske rammer og
medarbejderorganiseringen stadig ikke er faldet på plads. Ingen information fra den øverste
ledelse og dårlig dialog mellem ledelse og medarbejdere har sat dybe spor i
samarbejdsrelationerne og samarbejdsorganerne. De økonomisk ressourcetunge dele af
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Arbejdstilsynsforløbets indsatser er opsuget af besparelser, og selvom der er sket
forbedringer i den fysiske indretning er der stadig problemer med støj i storrumskontorerne,
og alenearbejde ude på områdekontorerne, som der foreløbig ikke ser ud til at være politisk
vilje til at løse.

6.8.

Observationer fra Familieafdeling Åben Adgang

I den sidste case har det ikke været muligt at gennemføre interviews med hverken ledere eller
medarbejdere. Forløbet er derfor beskrevet på baggrund af observationer af de tre
tilsynsbesøg og fokusgruppeinterview med medarbejderne på arbejdspladsen, samt de tre
efterfølgende interviews med de to tilsynsførende om besøgene på arbejdspladsen.
Familieafdelingen består af 25 medarbejdere, opdelt på tre teams. Medarbejderne er
fortrinsvist socialrådgivere og kommunalt uddannede sagsbehandlere. Opgaven er at støtte
og rådgive familier med specielle behov, foretage udredninger af familier og børns situation
samt iværksætte indsatser for at forbedre familiernes trivsel.
Kommunens struktur er ikke ændret væsentligt ved strukturreformen, men de løser nogle
opgaver for en mindre nabokommune på kontraktstyret basis. Efter strukturreformen og et
stykke ind i foråret 2009 har afdelingen nogle problemer og da lederen rejser, vikarierer den
overordnede socialchef i over et år inden den nye leder af familieafdelingen træder til.
6.8.1.
Arbejdstilsynsforløbet
Arbejdstilsynet gennemfører et tilsyn som en del af en miniindsats rettet mod det kommunale
sagsbehandlerområde. Første besøg på afdelingen er et uanmeldt besøg i august 2009. De
tilsynsførende møder her den nye leder, som har været på posten i knap tre måneder, og som
er imødekommende og samarbejdsvillig. Hun fortæller, at hun har indført teamorganisering
for at styrke samarbejdet i grupperne og supervision i disse grupper for at hjælpe
teamsamarbejdet i gang. Der er ligeledes indført fælles visitation af indkomne sager, for at
kunne styre den enkelte sagsbehandlers opgaveantal. For yderligere at aflaste
sagsbehandlerne, som hun fortæller har travlt, er der indført telefontid hver dag mellem kl. 9
og 10, hvorefter der kan lægges besked til sagsbehandlerne, som selv beslutter, hvornår de
ringer tilbage. Lederen har haft introduktionssamtaler med alle medarbejderne og har
udmeldt, at de skal komme til hende med prioriteringsproblemer og før de melder sig syge.
Hun har iværksat omfordeling af opgaver og bevilget individuel supervision. For et par
medarbejdere har det været tilstrækkelig hjælp, at få diskuteret deres arbejdssituation og at
lederen har påtaget sig ansvaret for deres prioritering. Hun svarer benægtende på, om der
foreligger en voldsforebyggelsespolitik, men siger at hvis medarbejderne efterlyser dette, vil
hun selvfølgelig sætte det i gang.
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På trods af, at der ikke foreligger en nyere arbejdspladsvurdering, resulterer dette første
tilsynsmøde i, at de tilsynsførende giver den nye leder mulighed for at arbejde videre med de
positive indsatser. Derefter vil de komme igen og gennemføre en gruppesamtale med
medarbejderne, for, som den ene tilsynsførende siger, ”at høre deres vurdering af historien”.
Som afslutning på mødet vender lederen tilbage til spørgsmålet om voldsforebyggelse, og
efterspørger vejledning om dette område. De tilsynsførende forsyner hende med webadresser og deres spørgeguides og mødet slutter i en god samarbejdstone.
I april måned kommer de to tilsynsførende tilbage på uanmeldt besøg på en dag, hvor hele
afdelingen koger, fordi de er ved at gennemføre en akut tvangsfjernelse af et barn. Dette er en
meget sjælden opgave, da de få tvangsfjernelser de årligt gennemfører, er planlagte i god tid.
Alle er røde i kinderne og den administrative medarbejder er meget overbevisende i sin
udmelding om, at hendes leder ikke har tid til at tale med Arbejdstilsynet den dag. På
opfordring af de tilsynsførende tilkalder hun rådhusets sikkerhedsrepræsentant, som har et
kort møde med de to tilsynsførende i et tomt kontor. Her fremfører
sikkerhedsrepræsentanten, at hun intet ved om afdelingen, da hun selv er ansat i
naboafdelingen. Hun er ikke bekendt med deres APV, og hun kan ikke udtale sig om deres
psykiske arbejdsmiljø. Hun ved, at der var problemer nogle år tilbage og at der nu er kommet
en ny leder. For at Arbejdstilsynet kan lave en ny aftale, hvor det er muligt at tale med både
lederen og en gruppe medarbejdere, henviser hun til den administrative medarbejder.
Derefter følger hun de tilsynsførende tilbage til den administrative medarbejder og forsvinder
hurtigt.
Det tredje og sidste besøg, som også indeholder et gruppeinterview med medarbejdere bliver
gennemført efter flere måneders mail-kontakt om, hvilken dato der passer for alle
implicerede. Tilstede på det indledende møde er foruden lederen og de to tilsynsførende
socialchefen for området. Han indleder med at forklare, at han har valgt at deltage på dette
møde, fordi han har fungeret som leder i det år, hvor afdelingen var uden ledelse.
Afdelingslederen opridser først de tiltag, som hun stadig er i gang med at implementere. F.eks.
er hun gået tættere på arbejdet med at få teamene til at fungere ved at deltage på alle
teammøder. Hun understreger, at der altid er for meget at lave, men at det er hendes opgave
at prioritere, hvilket hun gør ud fra samtaler med hver enkelt medarbejder. Hun har fundet
det nødvendigt, at afskedige to medarbejdere og begrunder ikke hvorfor.
Da Arbejdstilsynets tilsynsførende spørger til det voldsforebyggende arbejde, tager
socialchefen over og udtaler: ”Man skal lade være med at være socialrådgiver, hvis man er
utryg, for der er en risiko i dette arbejde”.
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Til de tilsynsførendes spørgsmål om voldsforebyggende foranstaltninger siger
afdelingslederen, at der er installeret hyle alarmer og socialchefen kommenterer det med:
”Der vil altid være nogen, der synes der gøres for lidt.”
Det efterfølgende gruppeinterview starter lidt trægt. De tilsynsførende spørger til
arbejdspres, som medarbejderne mener, at de muligvis kan lære at håndtere med hjælp fra
deres nye leder. Mobning er der heller ingen, som synes, der er noget af. Men da fokus rettes
mod det voldsforebyggende arbejde, kommer der pludselig stor energi i gruppen. Efter at
have hørt om medarbejdernes oplevelser og spurgt ind til redskaber til at håndtere
situationerne, afslutter de tilsynsførende mødet ved at opsummere: ”Der er ingen døre eller
receptionsskranke, der adskiller familieafdelingen fra resten af det åbne rådhus, så alle kan
komme direkte til sagsbehandlernes kontorer. Selvom der er installeret alarmer, er der ingen
aftale om, hvem der skal reagere på alarmerne. Det er ikke afprøvet, hvordan en sådan
risikosituation skal håndteres. Der er ingen voldsforebyggelsespolitik eller nedskrevne
retningslinjer på området og endelig vurderer I, at risikoen for vold og trusler er reelle og I kan
beskrive flere selvoplevede og konkrete episoder”. Tilsynsførende som afslutning på
gruppeinterview med medarbejdere.
Ved afslutningsmødet med afdelingslederen og socialchefen deltager endvidere to
medarbejdere fra gruppeinterviewet. Den tilsynsførende starter med at fortælle om de
punkter, som i første omgang ikke giver anledning til bekymring. Til sidst når han til
spørgsmålet om sikkerheden omkring vold og trusler, hvor han siger, at dette område ”jo ikke
er så pokkers velfungerende.” Han opridser, hvilke problemer de har fundet, og siger at de vil
afgive et påbud om at få brag orden på sikkerheden. Da socialchefen protesterer med en
indvending om, at der ikke er særlig mange tilfælde, afbryder den tilsynsførende ham og siger,
at de jo nok i sagens natur har forskellige opfattelser af afgørelsen, hvilket han vil få lejlighed
til at fremføre i sit høringssvar til deres afgørelse, som pålægger afdelingen at lave en tids- og
handlingsplan for reduktion af risikoen indenfor 8 uger. Til sidst henviser han endnu engang
til links og hjemmesider med rådgivning om nedbringelse af vold og trusler og gennemgår
afslutningsvis besøgsrapporten. Vi forlader mødet i en stille og anspændt atmosfære.
I det efterfølgende interview fortæller de tilsynsførende at denne kommune ”er godt kendt
med Arbejdstilsynet”, og at den ene tilsynsførende har flere gange givet påbud om at lave
retningslinjer om forebyggelse af vold og trusler om vold. Omstruktureringer og fysiske
omrokeringer har åbenbart fået disse retningslinjer til at forsvinde, men den tilsynsførendes
opfattelse af tilsynsarbejdet er, at så må han jo bare komme igen, indtil de får styr på det.
Kort tid efter tilsynets sidste besøg rejser afdelingslederen, og da jeg henvender mig for at
høre om de vil deltage i opfølgende interviews om tilsynsforløbet, er svaret nej. Kort tid efter
er socialchefen også rejst fra forvaltningen.
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Casen her, viser nogle interessante og typiske træk ved de kommunale forvaltninger og deres
interne vertikale samarbejde. Der er ikke samstemmighed mellem socialchefens opfattelse af,
at risiko for vold er et arbejdsvilkår, og afdelingsledernes hurtige reaktion og efterspørgsel
efter, hvad hun kunne gøre for yderligere at forbedre det. Der er desuden stor forskel mellem
socialchefens minimalistiske holdning til, at der bør igangsættes færrest mulige indgreb og
afdelingslederens igangsætning af mange organisatoriske indsatser for at mindske de
belastninger, som hun erkender, der er i arbejdet. Casen viser tydeligt en differentiering af
holdninger mellem aktive og passive positioner i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, og
hvordan samarbejde mellem tilsynet og ét niveau i organisationen ikke nødvendigvis sikrer
samarbejde på alle relevante niveauer.

6.9.

Fælles træk ved de to familieafdelinger: Prioritering af ressourcer

Fælles for de to afdelinger er det konfliktfyldte interne samarbejde mellem
ledelsesniveauerne i den kommunale forvaltning, og hvordan det høje konfliktniveau påvirker
samarbejdet med Arbejdstilsynet. Begge afdelinger har haft en afdelingsleder med høj
prioritering af arbejdsmiljø og trivsel og begge steder er denne afdelingsleder rejst efter kort
tid.
Ifølge de tilsynsførende er forskellig holdning til forbedring af arbejdsmiljøet på forskellige
niveauer ikke ualmindeligt i kommunale forvaltninger. Deres refleksioner over, hvordan de
kan imødekomme disse opsplitninger er at forsøge at få flere ledelsesniveauer i tale på samme
tid. Denne ”flere niveaus strategi” virker dog ikke altid. Ved konflikter mellem ledelseslagene
er det meget svært, som udefrakommende tilsyn, at få niveauerne til at samarbejde. Det ses
ofte, at besøget ender med påbud og en skarp tone mellem tilsynet og kommunen.
Et andet påfaldende lighedstræk er, at der tilsyneladende relativt uproblematisk kan eksistere
flere opfattelser af psykisk arbejdsmiljø parallelt. En meget pragmatisk tilgang er, at forsøge at
løse problemerne med de redskaber, man selv er herre over og har tilgang til. Dvs. at
opfattelsen af hvor problemerne opstår forskydes til et område, hvor man kan se muligheder
for at løse dem. Indførelsen af Mindfulness er et eksempel på dette. På trods af at
medarbejderne er opmærksomme på, at årsagerne til problemerne er et andet sted, forsøger
de at løse dem i fællesskab ved at øge deres individuelle coping strategier over for et højt
arbejdspres. Mindfulness anvendes som træning til at kunne beskytte sig selv.
En anden forskydning viser sig på begge arbejdspladser i diskussionen af sammenhængen
mellem fysiske forhold og det psykiske arbejdsmiljø. Der ses en selvfølgelig tilgang til, at
psykiske arbejdsmiljøproblemer som dårligt samarbejde eller generel mistrivsel, resulterer i
at medarbejderne giver udtryk for dette i form af klager over de fysiske forhold, som støj,
pladsforhold og mangel på eget kontor frem klager over de psykiske forhold.
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Overordnet er prioriteringen af ressourcer et dominerende træk i diskussionen af
opgaveløsning og i diskussionen af arbejdsmiljøindsatser i begge familieafdelinger. Begge
arbejdspladser erkender at der ikke er, (og nok aldrig vil blive) tildelt tilstrækkelige
ressourcer, da området er kendetegnet ved at være udgiftstungt med dyre og langvarige
indsatser for at forbedre familier og børns liv. Prioriteringsdiskussionen strækker sig vertikalt
gennem hele organisationen, fra forholdet mellem borgere og sagsbehandlere, medarbejdere
og ledere til forvaltning og politikere. Et centralt spørgsmål er, hvilke opgaver der skal løses
og hvilke der må efterlades uløst, samt hvor mange ressourcer indsatserne må koste.
Afdelingslederen i Familieafdeling Åben Adgang påtager sig denne vanskelige
prioriteringsopgave som en arbejdsmiljøindsats, når en medarbejder bliver belastet af at
skulle foretage denne vurdering. Omvendt er det tydeligt i Familieafdeling Flugtvej, at
forvaltningens manglende vilje til at indgå i en prioriteringsdiskussion omkring indsatser til
at løse Arbejdstilsynets påbud, blokerer for afdelingens mulighed for at lave en realistisk og
holdbar handlingsplan.
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7. Paradigmer om psykisk arbejdsmiljø i de seks casefortællinger
I dette afsnit samles fortællingerne om de 6 casearbejdspladsers oplevelser af tilsynsforløbet
og håndtering af deres psykiske arbejdsmiljø i de mønstre, som er fundet på tværs af
arbejdspladserne. De næste to kapitler vil bidrage til den videre forståelse af de interne
organisatoriske processer efter Arbejdstilsynets afgivelse af reaktion på arbejdspladserne ved
at rette lyset mod:
2. Hvilke paradigmer om psykisk arbejdsmiljø trækker arbejdspladsernes forståelse af
problemer og løsninger på?
Med afsæt i Tage Søndergaard Kristensens identificering af paradigmer indenfor
stressforskningen (Kristensen 2007), opererer denne undersøgelse med fire paradigmer
indenfor psykiske arbejdsmiljø. Opdelingen tager udgangspunkt i den aktuelle nationale
forskning i psykisk arbejdsmiljø (Nielsen og Hansen 2011) og søger at give et relativt enkelt
redskab til at forstå, hvordan forskellige forskningsbaserede tilgange, problemforståelser og
dertilhørende løsningsmuligheder bliver optaget i arbejdspladsernes forståelse af psykisk
arbejdsmiljø. Opdelingen er derfor et oprids af forskningsmiljøerne, malet med bred pensel.
Som udgangspunkt skelner opdelingen mellem de organisatoriske og de individuelle forhold.
De organisatoriske tilgange er yderligere opdelt i den tilgang, som udspringer af et
arbejdsbeskyttelsesperspektiv, kaldet organisationsparadigmet, og et udviklings- og
motivationsperspektiv, her indkredset til trivselsparadigmet.
Den individuelle tilgang er ligeledes opdelt i to retninger: et personlighedsparadigme med
fokus på personlighedstræk, der er stabile over tid og kontekst og som betinger de måder
hvorpå individer håndterer deres arbejdsliv på, samt et copingparadigme, som sigter mod at
styrke de individuelle copingmekanismer gennem kurser og kompetenceudvikling. I en
oversigt ser de 4 paradigmer således ud:
Organisatoriske tilgange:

Individuelle tilgange:

Organisatorisk paradigme
Copingparadigmet
Fokus
på
at
minimere Fokus på at styrke evnen til at
belastninger i arbejdsmiljøet
mestre
belastninger
i
arbejdsmiljøet
Trivselsparadigmet
Personlighedsparadigmet
Fokus på de positive elementer Fokus
på
individuelle
i arbejdsmiljøet
personlighedstræk

Figur 3: 4 paradigmer om psykisk arbejdsmiljø
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Først og fremmest viser arbejdspladsernes fortællinger om deres psykiske arbejdsmiljø og
deres måder at håndtere det psykiske arbejdsmiljø på at der eksisterer en bred vifte af
forståelser indenfor hver arbejdsplads, som parallelt bygger på flere forskellige paradigmer.
Alle fire paradigmer er genfundet på alle de undersøgte arbejdspladser med varierende
styrke. Det er dog vanskeligt, at udtrække entydige mønstre fra materialet, men nogle
retninger og tendenser vil med forsigtighed trækkes frem her.
For det første forskellen i de besvarelser, som kom frem ved de to forskellige spørgemåder:
”Hvad er psykisk arbejdsmiljø for jer?” og ”Fortæl om en episode eller situation, hvor psykisk
arbejdsmiljø var en overskrift.” Det første spørgsmål blev besvaret med overordnede
kategorier som ressourcer, arbejdstilrettelæggelse, forholdet til ledelsen, forholdet til
brugerne, kultur, trivsel mm. Når ledere og medarbejdere derimod fortalte om konkrete
episoder og situationer, som de inkluderede under overskriften psykisk arbejdsmiljø,
handlede det om enkeltpersoner, som blev ramt af enten forståelige eller uforståelige
belastninger. Fortællingerne kredsede om situationer, hvor en kollega var blevet sygemeldt
med stress eller et samarbejdsproblem, som havde medført at en kollega eller leder var rejst.
Konkrete situationer som primært bevægede sig omkring individuelle forklaringer, hvor
organisationsrettede forløb og årsagsforklaringer var sjældne.
Besvarelserne henter primært deres form i én af to forskellige kategorier: abstrakte begreber
eller konkrete personfortællinger. Dette er til dels en naturlig følge af spørgsmålsformen, men
det er alligevel tankevækkende, hvilke forskelle og uoverensstemmelser, der er mellem de
betydninger, som de ydre betingelser og de individuelle håndteringer har i disse to forskellige
fortællingstyper. De abstrakte begreber koncentrerer sig om organisationsforholdene, mens
de konkrete situationsfortællinger kredser om individuelle forhold, både i form af
personlighedstræk og manglende evner til at håndtere egen arbejdssituation.
Samtidig ses en tendens til, at jo tættere de adspurgte er på en situation, hvor de skal forholde
sig til og løse problemer med medarbejdere, der er blevet syge af stress eller har konflikter
med kolleger eller ledere, jo større tendens er der til en problemforståelse, hvor de
individuelle forhold dominerer. Desuden bliver de vanskeligste og mest fastlåste problemer
oftest adresseret med forklaringer indenfor personlighedsparadigmet.
Tendensen peger derfor mod, at opfattelsen er, at kvaliteten i det psykiske arbejdsmiljø
stammer fra et organisatorisk paradigme, mens løsningerne på og håndteringen af konkrete
problematiske situationer i det psykiske arbejdsmiljø i højere grad hentes fra de individuelle
paradigmer.
En måde at forstå denne opsplitning er, at forebyggelse af problemerne oftest er generelt
rettede, mens problemerne viser sig ved, at enkeltpersoner bliver belastede, får psykiske og
evt. fysiske symptomer og problemerne må håndteres på individniveau. Der er dog ikke tale
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om en entydig brug af paradigmerne på hhv. det forbyggende og det håndterende
arbejdsmiljøarbejde, som de følgende eksempler illustrerer.

7.1.

Psykisk arbejdsmiljø som individuelt anliggende

Et eksempel fra Familieafdeling Flugtvej viser, hvordan en generel indsats rettet mod det
individuelle niveau iværksættes, på trods af en dominerende organisatorisk
problemforståelse, hvor de organisatoriske omstruktureringer opfattes som udløsende for de
belastende arbejdsforhold.
”Vi har fokus på trivsel i vores afdeling, som et internt projekt, men jeg tænker det er jo også en
del af hele det her. Vi satte det i gang sammen. Det er vel dig, (arbejdsmiljørepræsentanten) der
kom med ideen. Ja, det er før jeg bliver tillidsrepræsentant, så der er egentlig bare sådan ved
siden af. Vi vil gerne arbejde mere systematisk med trivsel i afdelingen. I stedet for stress. For vi
har haft rigtigt mange, der gik ned med stress. (…)Vi prøver at finde ud af, hvordan vi kan
arbejde med det her. Så vi kan tåle det. Det har vi meget fokus på. Vi har planlagt forlængede
personalemøder, og laver nogle forskellige tiltag. Vi har lavet nogle tiltag, ud fra fortællinger fra
arbejdspladsen i forhold til, hvad vi SELV kan få øje på. Hvad kan vi selv have opmærksomhed på
i forhold til det, vi selv gør i dagligdagen. Og så har vi haft fokus på, hvad skal der til fra
ledelsesmæssig side, for at disse ting kan lade sig gøre. For den enkelte medarbejder. Så det er
ligesom forskellige niveauer at arbejde på. Det gælder om at skabe gode dialoger om, hvad skal
vi have mere af og en viden om hvad hænger trivsel egentlig sammen med for os her. (…)
Og der har været meget fokus på det individuelle niveau i forhold til at beskytte os selv og at
blive stærkere i forhold til nogle forskellige parametre. Og så har vi valgt det her Mindfulness ud,
men på sigt bliver det nogle andre ting, vores faglighed, hvordan kan vi få opnormeret vores
viden indbyrdes og nogle andre områder hvor trivsel er overskrift. Tillidsrepræsentant,
Familieafdeling Flugtvej, Historieværksted.
Så på trods af opmærksomheden på, at der er flere niveauer i forebyggelsesarbejdet, vælger
denne afdelings tillids- og arbejdsmiljørepræsentant at igangsætte coping rettede og
selvinitierede initiativer. De andre medarbejdere på Historieværkstedet kommenterer
arbejdsgruppens metode med, at det kan være svært, at få medarbejderne til at deltage i
sådanne dialoger, fordi de er meget opmærksomme på de kommende omrokeringer. Da folk
ikke ved, hvor de skal være og hvad de skal arbejde med, fylder disse tanker så meget, at det
bliver umuligt at arbejde med coping-niveauet andre steder i organisationen, og særligt ikke
når medarbejderne selv skal identificere både behovet og indsatserne.

7.2.

Spændingen mellem det organisatoriske og det trivselsorienterede
paradigme

Forskydningen mellem det organisatoriske og det individuelle paradigme er ikke det
dominerende træk i indsatserne iværksat på de tre casearbejdspladser, som har den mest
positive vurdering af deres arbejde med udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. På disse tre
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arbejdspladser er løsningerne rettet mod de organisatoriske forhold samtidig med, at nogle af
problemerne har individuelle årsagsforklaringer.
Begge fængsler arbejder i deres løsningshorisonter med et organisationsparadigme, der sigter
mod den daglige drift, med samarbejdet om arbejdstilrettelæggelsen som det primære.
Derudover findes flere opfattelser af, hvordan psykisk arbejdsmiljø forstås og mange
forskellige bud på, hvilke metoder der skal vægtes ved problemløsning. Paradoksalt nok er
det netop det problem, som Arbejdstilsynet udstedte et påbud om, som det ikke er lykkedes
for Fængslet med Grøn Smiley at løse. Påbuddet påpegede for stor arbejdsmængde og tidspres
i socialrådgivergruppen, hvilket grundlæggende skyldtes uklarhed i socialrådgivergruppens
opgaver samt opgavernes grænseflade i forhold til fængselsbetjentenes funktion. Til trods for
problemets organisatoriske udgangspunkt, forsøgte man at løse det via implementering af en
coping-orienteret handlingsplan, rettet mod opkvalificering af socialrådgiverne, supervision
og støtte fra den faglige ledelse. Denne tilgang førte ikke i første omgang til det ønskede
resultat. Dog baner dette vejen for en gryende fortælling om, at en grundlæggende afklaring af
denne medarbejdergruppes opgave er nødvendig, omend forstyrret af andre fortællinger om
hvorvidt socialrådgivergruppen har krav på denne ekstra opmærksomhed eller ej, og om
denne afklaring overhovedet er mulig.
Udover dette eksempel bevæger forståelserne i fængslerne sig ikke primært mellem det
organisatoriske og den individuelle tilgang. Derimod opererer fængslerne imellem de to
paradigmer indenfor den organisatoriske forståelse af psykisk arbejdsmiljø: mellem fokus på
belastninger og fokus på trivslen.
”Jo, men vi deltog helt bevidst i gruppeinterviewene. De tilsynsførende spurgte konstant til
problemer. Og hvis du vil have mig til at rykke ud i lige meget hvilken afdeling herinde og komme
tilbage med et sort billede, så lover jeg dig, at jeg kommer tilbage med et sort billede. Det er bare
en træning i at stille spørgsmålet på den rigtige måde. Det var det, vi gik i sort over. Jeg ved sgu
ikke hvorfor det var, at de stillede spørgsmål på den måde de gjorde. Men vi ville i hvert fald ikke
finde os i det. Og det tror jeg måske at nogle af de andre fængsler slet ikke er klar over, det her.
Vi har rapporteret det ind. Til direktoratet at vi gjorde det sådan her. Det er fuldt tilladt at gøre
det. Der er bare ikke rigtigt mange, der ved det. Den måde at stille spørgsmål på, lægger op til
afstand mellem ledelse og medarbejdere og ja, så blomstrer det ud med, at vi er ved at dø. Og den
køber vi bare ikke her. Og det gik vi så at sige i clinch med Arbejdstilsynet om med vores
tilstedeværelse. Vi sagde det for øvrigt til dem, at grunden til at vi er tilstede her, det er fordi vi
har den oplevelse at I stiller spørgsmålene på en måde som, hvis vi ikke er tilstede, så får vi
påbud i alle afdelinger. Arbejdsmiljøkoordinator.” Fængsel med Grøn Smiley
Et andet eksempel på hvordan modsætningen kom frem mellem fokus på det positive i
arbejdsmiljøet og på problemerne var i Fængslet med Gul Smiley, hvor
organisationsudviklingsprojektet startede med et fælles seminar med workshops. Her
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ønskede konsulentfirmaet, at få medarbejdere og ledelse til at skabe en fælles fremtidig
vision. På workshop’ene viste det sig dog, at det var svært for især medarbejderne, at holde
fokus på det positive og fremadrettede, da de var fulde af frustrerede fortællinger om fortiden.
Det konstruktive i processen var, at det lykkedes at sadle om på selve seminaret, således at
problemer og belastninger fik lov til at komme frem og fylde, hvorefter det efterfølgende
lykkedes at skabe en fremadrettet proces på baggrund af seminaret.

7.3.

Et uddøende paradigme, - det terapeutiske.

Botilbuddet Blæksprutten vurderer også, at deres tiltag for at forbedre det psykiske
arbejdsmiljø har forbedret arbejdsmiljøet, og at de har fundet en metode til at udvikle
arbejdspladsen til gavn for både brugerne og for de ansattes psykiske arbejdsmiljø.
Botilbuddet inkluderer ligesom fængslerne både individuelle og organisatoriske paradigmer,
hvor forebyggelsen fokuserer på de organisatoriske indsatser kombineret med
copingorienterede indsatser som supervision og kompetenceudvikling. Typisk for denne
kombinationstænkning er, at den systematiske undervisning og træning i konflikthåndtering
indeholder såvel det individuelle fokus som en del, der retter sig mod arbejdstilrettelæggelsen
og dens betydning for brugernes hverdag.
Botilbuddet Blæksprutten fortæller, hvordan botilbuddets første leder i slutningen af
1990’erne var inspireret sit eget gestaltterapeutiske forløb og derfor hyrede de samme
terapeuter til et gruppeterapeutisk forløb i botilbuddet. I den gestaltterapeutiske metode er
det et mål, at alle følelser og relationer skal på bordet og bearbejdes gennem forskellige
følelsesforløsende teknikker. Metoden ”Den varme stol” benyttes her til at gruppen
konfronterer og udfordrer den enkelte deltager. I den frivillige version tilvælger deltagerne
denne
form
for
konfrontation
og
følelsesbearbejdning,
men
i
denne
arbejdspladssammenhæng, var deltagelsen ikke frivillig. Forløbet blev igangsat fordi
aktivitetsafdelingen kom i modsætning til ledelsen, og brugen af den gestaltterapeutiske
metode opfattes som ledelsens forsøg på, at konstruere kritiske medarbejdere som
dysfunktionelle personligheder.
De gruppeterapeutiske metoder er i dag langt fra dominerende indenfor metoder til at
forbedre det psykiske arbejdsmiljø, men dukkede frem i 1990’erne og forsvandt hurtigt igen.
Disse metoder har medvirket til at forme forståelsen af accepterede og ikke accepterede
metoder i feltet. Gruppeterapeutiske metoder indgår ikke længere blandt accepterede
metoder i modsætning til individuelle tilbud om psykologsamtaler, som er et udbredt tilbud
til næsten samtlige medarbejdere på landets arbejdspladser. Tilvalget af det individuelle
kontra det gruppeorienterede og det frivillige kontra det tvangsprægede, springer frem, og er
et eksempel på, hvordan forståelsen af problemer og løsninger i det psykiske arbejdsmiljø er i
stadig bevægelse.
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7.4.

Afkobling af sammenhæng mellem problemforståelse og løsningsvalg

Opsamlingen fra dette kapitel må nødvendigvis være forsigtig. Der er ikke fundet entydige
tilgange til brugen af de fire udpegede paradigmer indenfor psykisk arbejdsmiljø, hverken
internt på arbejdspladserne eller på tværs af de 6 casearbejdspladser. Dog er alle fire
paradigmer aktive og indgår i alle seks arbejdspladsers forståelser af psykisk arbejdsmiljø.
Der er fundet positive vurderinger på tre af arbejdspladserne af deres større systematiske
løsningsindsatser, som er hentet fra det organisatoriske paradigme. Samtidig eksisterer
individuelle problemforståelser parallelt med det organisatoriske som lige gyldige på de
samme arbejdspladser.
Omvendt igangsættes individorienterede indsatser på trods af en problemforståelse, som
retter sig mod det organisatoriske niveau og en åben effektvurdering. Dette er illustreret med
eksemplet fra Familieafdelingen Flugtvej, hvor undervisning i det individuelle værktøj
Mindfulness bliver iværksat som en opkvalificering, på trods af tilgangens modsætning til den
eksisterende problemforståelse, som peger på de uafklarede strukturelle rammer.
Afkoblingen af problemforståelsen og løsningshorisonterne afspejler sandsynligvis, hvilke
områder og tiltag det er muligt at udvikle indenfor arbejdspladsens lokale praksis. Det er her
ikke muligt at støtte sig til den forskningsbaserede viden, som på nuværende tidspunkt ikke
kan tilbyde entydig viden om relevante og effektive løsninger på problemer i det psykiske
arbejdsmiljø.
Påvirkningen fra den overordnede storyline om det psykiske arbejdsmiljø, som bevæger sig
fra problemorienteret mod trivselsorienteret, er tydelig på arbejdspladserne. Samtidig ses
træk som bevæger sig tilbage mod det problemorienterede, primært i fortællinger om
enkeltpersoners forløb, men også i gruppers pres for at få lov til at fortælle om, hvor svært det
har været at være på arbejdspladsen. Storylinen fremmer dermed fortællinger om det
psykiske arbejdsmiljø med fokus på det positive og medarbejdertrivslen, mens nogle
medarbejdergrupper ønsker rum til at fortælle om det vanskelige og problematiske.
Betydningen af dette modsætningsfyldte pres vil blive nærmere behandlet i rapportens sidste
kapitel om strategier og taktikker i tilsynsmødet.
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8. Genfortællinger om medarbejderindflydelse, ledelsesstøtte og
arbejdsmiljøorganisationens betydning
Hvordan organiserer arbejdspladserne så arbejdet med at forbedre det psykiske
arbejdsmiljø? Dette kapitel fokuserer på den overordnede organisering af forbedringsforløbet
på
arbejdspladserne.
Tilbagevendende
i
fortællingerne
er
områder
som
medarbejderindflydelse og ledelsesstøtte, samt fortællinger om udviklingen af det psykiske
arbejdsmiljø drevet af ildsjæle blandt medarbejderne eller af arbejdsmiljøorganisation. Vi
starter i den tunge ende, der hvor skridtene til at forbedre arbejdsmiljøet både er små og i
perioder mere tilbageskridt end fremskridt.

8.1.

Medarbejderdeltagelse, - fra demokratisk underskud til deltagelse

Der er stadig meget at arbejde med for at få mere trivsel. Og en vigtig ting i slutningen af året er,
at vi får en ny direktør. Det er særdeles vigtigt. Den gamle stopper 1/8. Men den proces er i gang.
En overordnede overskrift er nok, at der er plads til forbedringer. For der har været et
demokratisk underskud. Det har været en kamp at få orienteringer og informationer. Det er da
på vej, men vi mangler stadig et stykke. Det er ikke for at fedte, men der er da langt fra at få at
vide, at det får vi altså ikke at vide, til at du nu begynder at informere os om planerne for
afdelingen. Arbejdsmiljørepræsentant, Familieafdelingen Flugtvej, henvendt til den nye
afdelingsleder på Historieværkstedet.
Uden at der er sket en egentlig samlet organisationsindsats til forbedring af det psykiske
arbejdsmiljø, begynder Familieafdelingen at få MED-udvalget til at fungere samtidig med, at
den nye afdelingsleder højner informationsniveauet og giver medarbejderne mulighed for at
påvirke planerne for afdelingen. Medarbejderdeltagelse er stadig kun spinkel og i sin opstart,
og for de to familieafdelinger er det karakteristisk, at udviklingen af medarbejderindflydelsessystemerne er markant mere efterlyst af både medarbejdere og mellemledere sammenlignet
med de fire andre casearbejdspladser.
I den anden ende af skalaen arbejder Botilbuddet Blæksprutten med at præcisere
dagsordener og beslutningskompetencer som oplæg til de weekendseminarer, hvor 20 – 25
ledere og medarbejdere (ud af i alt ca. 110 fastansatte) diskuterer og beslutter
omstruktureringer og forandringsinitiativer. De beskriver dette direkte demokrati som en
nødvendig og langsommelig proces, for at skabe det rigtige fundament for beslutninger.
Samtidig holder medarbejderne stadig øje med, om ledelsen løber dem over ende med sine i
øvrigt gode ideer, uden at de har fået sig selv og konsekvenserne for deres egen
arbejdssituation drøftet i gennem.
For Fængslet med Gul Smiley er deres positive vurdering af deres udviklingsproces domineret
af, at medarbejdere og ledere går samme vej. Beskrivelsen af, at før var hovedet adskilt fra
kroppen, til nu hvor organisationen bevæger sig fremad på larvefødder er først og fremmest
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møntet på, at medarbejdere og ledere nu bevæger sig fremad i det samme projekt.
Omvæltningen og succesen er meget synlig; fra at personaleorganisationerne valgte ikke at
medvirke i udarbejdelsen af handlingsplanerne til Arbejdstilsynet til at nu deltager samtlige
medarbejdere på workshops, medarbejdere interviewer kolleger på tværs i organisationen og
81 medarbejdere, er på samme tid involveret i udviklingsprojektets arbejdsgrupper.
For Fængslet med Grøn Smiley skal den store succes med fire tværgående udvalg ses i lyset af
forhistorien om en del permanente udvalg under hhv. SIU og SU, som ikke rigtigt rykkede
nogen steder. De formelle fora og arbejdsgrupper beskrives som forhandlingsfora, som var
dominerede af interessevaretagelse frem for nytænkning. Nedlæggelsen af disse underudvalg
og rekrutteringen af nye medarbejdere har givet positive samarbejdsrelationer, på trods af at
udvalgene nu refererer til ledelsessystemet. De fire nye underudvalg har fået præcise
kommissorier og tidsplaner, og repræsentanter fra fængslets øverste ledelse har siddet som
formænd. Det har givet resultater i form af praktisk anvendelige forslag til ændret
arbejdstilrettelæggelse, styrkelse af kompetencer og øget sikkerhed.
I fængsel med Grøn Smiley nævner både medarbejdere og ledere endvidere henkastet, at
arbejdsgruppen, der blev nedsat til at finde løsninger på problemerne på gårdturene, løbende
orienterede om deres diskussioner af forskellige løsningsmuligheder via fængslets intranet.
Disse referater af diskussioner blev fulgt opmærksomt af fængslets ansatte og diskuteret både
i uformelle og formelle sammenhænge.
Dette er tre eksempler på, at medarbejderdeltagelsen i sig selv vurderes som en positiv
forandring i arbejdsmiljøet, hvilket stemmer overens med både i national og international
forskningslitteraturen om organisationsudviklingsprojekter rettet mod det psykiske
arbejdsmiljø, hvor medarbejderdeltagelse forstås som en central faktor. (Nielsen m.fl. 2010,
Knudsen m.fl. 2009).

8.2.

Samspillet mellem projektarbejdsgrupper, styregrupper og det
formelle arbejdsmiljøsystem

Det var først da vi i den samlede styregruppe gav hinanden håndslag på, at gå den samme vej, at
vi begyndte at flytte på noget. Leder Fængslet med Gul Smiley.
På tre ud af seks casearbejdspladser, der har gennemført større udviklingsprojekter, har to
valgt at forankre processen i ledelsesgruppen suppleret af de etablerede SU/SIO, mens kun
Fængslet med Gul Smiley valgte at nedsætte en paritetisk sammensat styregruppe.
Styregruppen blev etableret fordi ledelsen både af det eksterne konsulentfirma og af
personaleorganisationerne blev kraftigt opfordret til at organisere projektet på denne måde. I
dette projektet fremlægges arbejdsgruppernes forslag for styregruppen, som involverer MEDudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, og lægger op til en endelig beslutning i ledergruppe og
direktion, hvorefter informationsprocessen kører hele vejen tilbage gennem systemet.
Lederne i styregruppen mener, at deres overblik over denne komplicerede beslutnings- og
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organisationsproces samt styregruppen og samarbejdet med de eksterne rådgivere medfører
mere eksplicitte og synlige processer. For Fængslet med Gul Smiley har denne organisering
været nødvendig for bevægelse fremad, da gamle mønstre i samarbejdet mellem ledere og
medarbejdere måtte fornyes og gives en anden kontekst, således den nødvendige gensidige
tillid kunne etableres.
Tre arbejdspladser, der har nedsat arbejdsgrupper til at fremlægge forslag til indsatser, har
haft positive erfaringer med denne arbejdsform. Arbejdspladserne mener, at succesen i
arbejdsgrupperne skyldes, at der er blevet rusket op i gamle mønstre i gamle SU/SIU fora,
hvor leder- og medarbejdersiden meget hurtigt gik ind veletablerede mønstre, hvor
information fra ledelsen mødtes af kritiske spørgsmål fra medarbejdersiden, hvorefter
ledelsen forsvarede, glattede ud eller afskar yderligere diskussion.
Flytningen af opgaven med at tænke nyt til andre tværgående fora og indstillingen af forslag
til andre beslutningsudvalg på arbejdspladsen har frigjort arbejdsgrupperne fra nogle
interessekampe, som ikke er befordrende for refleksion, læring, og udvikling af kreative ideer.
At udvikle ideer sammen og tage initiativ til skæve og anderledes tankeeksperimenter, har
kendetegnet arbejdet i de nye arbejdsgrupper. Medlemmerne af grupperne har tænkt mere
frit og anderledes og har turdet eksperimentere med erfaringslæring.
Til gengæld er samspillet omkring arbejdsgruppernes ideer til indsatser mellem de formelle
fora, ledelsessystemet og arbejdsgrupperne et stort puslespil, hvor det hurtigt bliver klart, at
det kræver en engageret og kompetent øverste ledelse, hvis dette samspil skal fungere.
Opgaven med udarbejdelse af kommissorier for arbejdsgrupperne ligger klokkeklart hos hhv.
styregruppe og ledelsesgruppe på de tre arbejdspladser, og bliver set som fundamentet for, at
arbejdsgruppernes opgave skal lykkes. Men derefter starter en beslutningsproces, som kun
Fængslet med Gul Smiley formår at formidle på en forståelig måde i al sin kompleksitet. De to
andre arbejdspladser har svært ved at fremsætte et tydeligt billede af, hvordan man kommer
fra forslag til beslutning i deres udviklingsforløb. Dog er de alle enige om, at det fungerer godt.

8.3.

Støtte fra den øverste ledelse

I de to fængsler og i Botilbuddet Blæksprutten indtager den øverste ledelse positionen som
igangsætter og fremdriver i udviklingsprocesserne. På de tre casearbejdspladser, hvor den
øverste ledelse ikke bakker op, ses et modsætningsfyldt forhold mellem afdelingerne og den
øverste ledelse, som til dels blokerer for udvikling. Det er ikke overraskende, at den øverste
ledelses position er afgørende, men det er interessant at få belyst, hvordan man kan få
ledelsen til at indtage denne holdning og forstå hvilken central position de indtager i
udviklingen af arbejdsmiljøet.
På alle tre arbejdspladser med ledelsesstøtte er der kommet ny ledelse indenfor de sidste 5-8
år, som alle prioriterer arbejdsmiljøet højt. Prioritering af arbejdsmiljøarbejdet og
udviklingen af medarbejderrepræsentationer som MED og SU var en direkte følge af
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ledelsesskiftene. På ingen af de resterende tre arbejdspladser har den øverste ledelses
manglende engagement i arbejdsmiljøarbejdet ændret sig i processen med at opfylde
Arbejdstilsynets krav. På de tre arbejdspladser bliver den øverste ledelse af medarbejdere og
den lokale ledelse positioneret som modstandere af både Arbejdstilsynets påpegning af risici i
Arbejdsmiljøet og som modstandere til den lokale afdelings forsøg på at løse de udpegede
problemer.
Understregningen af betydningen af den øverste ledelses støtte til processen kan føre til en
mistanke om, at dette er en forenkling, som har rod i den meningskonstruktion, som stræber
efter at finde afgrænsede årsagsansvarlige som udpeger enkeltpersoner eller enkeltfaktorer
som årsag til alt det vanskelige på arbejdspladsen. Omvendt kunne den høje betydning af
ledelsesstøtten være en væsentligt konstruktion i udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø.
Denne sidste fortolkning understøttes af, at arbejdsmiljøorganisationen kan gennemføre
forbedringer i det fysiske arbejdsmiljø uden at den øverste ledelse behøver at være
involveret. Derimod er det et gennemgående træk for de velfungerende indsatser, som bliver
iværksat på de tre arbejdspladser, at indsatserne berører hele organisationen. Desuden er det
kendetegnende for indsatserne, at der er fokus på de primære og de sekundære indsatser
samtidig. Dvs. at indsatserne retter sig mod både strukturelle elementer, som
arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsningen, samt mod de personbeskyttende indsatser ved at
styrke den enkeltes coping kapacitet gennem uddannelse, supervision og træning. Til forskel
fra det fysiske arbejdsmiljø vil disse indsatser altid påvirke hele organisationen i en grad, at
forandringerne ikke kan gennemføres uden den øverste ledelses opbakning.

8.4.

Arbejdsmiljøorganisationen drevet af organisationen eller af personer

”Jeg har det sådan at mine arme bliver længere og længere, når jeg ser på forløbet. Vi er jo tre
afdelinger og lige nu er det så i den ene afdeling, at vi skal arbejde med trivslen, det bliver vi jo
nu opmærksomme på her i dag. Jeg synes også jeg kan blive lidt forpustet. Jeg har brugt vores
tillidsrepræsentant en del, men ellers har det været meget at være alene om. Men jeg satser også
på, at det går fremad”. Arbejdsmiljørepræsentant. Familieafdeling Flugtvej, Historieværksted.
Arbejdsmiljørepræsentanten udtrykker her sin oplevelse af at have arbejdet alene med en
meget stor arbejdsmiljøopgave siden strukturreformen og, hvordan hendes indsats for at få
arbejdsmiljøorganisationen i gang ikke er lykkedes. På grund af lederskifte har der ikke været
en arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen det sidste år. Desuden fortæller arbejdsmiljørepræsentanten her, at hun på historieværkstedet er blevet gjort opmærksom på problemer i
den ene afdeling, som hun nu vil gå i gang med. Den nyudnævnte leder i arbejdsmiljøgruppen
er tilstede, og til sidst på Historieværkstedet henvender hun til repræsentanten fra den
afdeling, der har udtrykt, at de har problemer:
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”Nej, er det ikke sådan at I tager fat i enten arbejdsmiljørepræsentanten eller mig. Helt ærligt,
jeg bliver også påvirket af det. Så det kunne jeg godt tænke mig, at I gjorde snart” Leder i
sikkerhedsgruppen, Familieafdeling Flugtvej.
Så i denne organisation, skal medarbejderne gentagne gange gøre opmærksom på deres
problemer, for at der bliver taget hånd om dem. Alt i alt viser der sig en personbåret
arbejdsmiljøorganisation, som hviler på arbejdsmiljørepræsentantens arbejde, hvilket svarer
til den drivkraft som ses i Botilbuddet Badestolen, hvor arbejdsmiljøarbejdet bogstaveligt talt
stod stille i de 9 måneder, hvor arbejdsmiljørepræsentanten var på barsel, på trods af et
påbud fra Arbejdstilsynet. Helt tydelig er sammenfaldet mellem prioritering af
arbejdsmiljøarbejdet fra den øverste ledelse og en aktivt fungerende arbejdsmiljøorganisation på de tre af arbejdspladserne.

8.5.

Opsamling om organisering af udviklingsprocessen til at forbedre det
psykiske arbejdsmiljø

I dette casestudie har tre af arbejdspladserne en fortælling om, at de er godt på vej med at
forbedre deres psykiske arbejdsmiljø. De har fundet en vej, hvor de kan arbejde med
samspillet mellem ledelsesretten og medarbejderindflydelsesstrukturer, de har en erklæret
støtte til udviklingsprocesserne fra deres øverste ledelse og de har et organisationsdrevet
arbejdsmiljøarbejde. Dette er i tråd med resultaterne fra undersøgelsen af APV metoder i det
psykiske arbejdsmiljø, som fandt at det væsentlige for at metoderne virkede er, at
arbejdspladsen formår at håndtere et udviklingsprojekt, dvs. er i stand til at organisere, lede
og forankre projektet (Nielsen m.fl. 2008).
Ud af de seks casearbejdspladser er det påfaldende, at de samme tre arbejdspladser, som
oplever gode resultater desuden har erfaringer med at igangsætte udviklingsprojekter, som
ikke har skabt en positiv udvikling. Fængslet med Gul Smiley forsøgte, men lykkedes ikke med
at lave aktiviteter i forbindelse med deltagelsen i PUMA-projektet. Personaleorganisationerne
ville ikke deltage i udarbejdelsen af handlingsplanen til Arbejdstilsynet og endelig bidrog
Kammeradvokatundersøgelsen til en situation, der var så konfliktfyldt, at et forsøg på at
samarbejde om at få etableret et udviklingsprojekt, blev frarådet af flere
arbejdsmiljørådgivere.
Fængslet med Grøn Smiley forsøge sig med et Open Space-forløb, som alligevel ikke var helt
åbent og efterlod medarbejderne med mistro til, hvad der kunne diskuteres åbent, og hvad de
på forhånd var udelukket fra at have indflydelse på. Open Space-forløbet foregik kort efter at
organisationsændringen havde reduceret antallet af tillidsrepræsentanter betydeligt, en
reduktion som vakte harme hos medarbejderne. Nogle af de interviewede forklarer den lave
deltagelsesprocent i den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse med, at medarbejderne ikke
troede på, at deres besvarelser ville blive taget seriøst og fulgt op af handling.
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Botilbuddet Blæksprutten har oplevet et grænseoverskridende gruppeterapeutisk forløb, som
både af deltagerne og deres kolleger blev opfattet som krænkende og som et patologiserende
magtmisbrug fra den daværende ledelse. En mindre opsamling blev gennemført af
Bedriftssundhedstjenesten, men forløbet er en grim og husket historie, om hvordan
organisationsudviklingsprojekter også kan være.
Disse organisationer har dermed erfaringer med organisationsudviklingsprojekter, omend de
ikke er positive, og spørgsmålet er, hvordan denne type erfaringer bidrager til læring.
Ved nærlæsning af materialet dukker tre forhold frem, som har betydning for om de fejlslagne
udviklingsprojekter fører til læring: Udvikling af et sprog om det fejlslagne projekt, vilje til at
gøre noget andet og udviklingen af en fælles problemforståelse.
Weick fremhæver, at meningskonstruktion er, når de erfaringer man har gjort sig
retrospektivt anvendes og videretænkes. Her er sproget det primære redskab, og jo mere
nuanceret sproget er, jo større er muligheden for at konstruere nuancerede sammenhænge
om, hvorfor noget gik godt i et udviklingsforsøg, og hvorfor andre initiativer ikke lykkedes.
Ord som implementering og modenhed har ikke givet disse arbejdspladser redskaber til at
forstå de processer, der er foregået. En mere nuanceret beskrivelse af f.eks. opgaven med at
kommunikere ud i en døgninstitution med 150 ansatte giver derimod et andet afsæt for
arbejdet med bevidstgørelse om udviklingen af organisationen.
For eksempel at kommunikerer noget ud, tænker vi sindssygt meget på, det er simpelthen så
svært. Ja, det er næsten fra sag til sag. Hvordan sikrer vi, at det bliver modtaget som det var
intentionen? Hvordan gør vi? Vi har holdt fyraftensmøder og det håber jeg, vi er færdige med.
Leder Botilbuddet Blæksprutten, Historieværksted.
Medarbejder Botilbuddet Blæksprutten fortsætter: Ja, det nytter ikke at smide 40 mennesker
ind i et rum, hvor lederen fortæller. Der går 20 minutter, så kan man se på folks øjne, at så kører
den indre dialog om noget helt andet. Og man hører det, man tror man hører. For man har ingen
mulighed for at afstemme med hinanden, om vi har hørt det samme.
Beskrivelsen af det problematiske i denne situation er helt konkret: folk holder op med at
høre efter. Men det kendetegnende for denne arbejdsplads er villigheden til at afskaffe gamle
ineffektive måder at organisere på, at de reflekterer over fremtidige handlinger samt besidder
handlekraft til at afprøve nye metoder. Alle de arbejdspladser, der har udviklet frugtbare
samarbejdsformer omkring forbedringen af det psykiske arbejdsmiljø udviser dette gåpåmod
til at ændre, prøve nye metoder og turde erkende, hvis disse heller ikke duer.
Det måske mest afgørende træk ved disse arbejdspladser, for hvem det lykkedes at igangsætte
en konstruktiv proces efter mislykkede forsøg med psykisk arbejdsmiljø, er udviklingen af en
fælles forståelse, der kan ligne en fælles storyline som en samarbejdsbase. Idet den fælles
forståelse er en storyline lægger de sig ikke fast på bestemte paradigmer, men er i stand til at
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kombinere forskellige paradigmer ved forskellige problemstillinger. I botilbuddet
Blæksprutten indeholder problemforståelsen både elementer fra de individuelle og de
organisatoriske tilgange, men de er enige om at rette løsningen mod en bedre organisering af
kommunikationen, dvs. ikke mod at øge medarbejdernes individuelle evne til at høre efter
eller lederens underholdningsevner. Botilbuddet er dermed i stand til at forholde sig åbent til
indspark fra forskellige paradigmer i deres analyse af problemerne, finde frem til en fælles
problemforståelse og blive enige om, at der skal indhentes nye ideer og afprøves nye metoder
til organiseringen af kommunikationen..
På samme måde har fængslet med Grøn Smiley bevæget sig fra at anvende Open Spacekonferencer, hvor der ikke kunne skabes enighed om, hvilke emner der skulle diskuteres, til at
lægge udviklingen ind i driftssystemet. Med udgangspunkt i APV’ens udpegning af konkrete
problemer i hverdagens opgaveløsning er systemet omkring fordelingen af disse
arbejdsopgaver langsomt ved at komme på skinner. Når formanden for
Hovedarbejdsmiljøudvalget understreger, at driftsperspektivet er et samlende perspektiv,
som de ved, hvordan de skal håndtere, får han samtidig også sagt, at de mange diskussioner
om forskellige problemforståelser har brug for at samle sig i ét perspektiv, som giver en fælles
retning.

8.6.

Implikationer for tilsynet med psykisk arbejdsmiljø

Hvad betyder alt dette for reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø? Først og fremmest viser
erfaringen fra disse casearbejdspladser, at de kendte betingelser for udviklingen af psykisk
arbejdsmiljø ikke må forsvinde, men bør fastholdes som centrale elementer i tilsynet med
området. En etableret arbejdsmiljøorganisation, støtte fra ledelsen og et system for
medarbejderindflydelse er så betydningsfuldt i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, at
tilstedeværelsen af disse faktorer i sig selv kan ses som et positivt arbejdsmiljø, dvs. at der på
arbejdspladsen findes et system, som kan opfange og håndtere problemer med psykisk
arbejdsmiljø og skabe yderligere forbedringer.
Derudover er det tydeligt, at der skal etableres et læringsrum, som kan hjælpe
arbejdspladserne til at forstå og forholde sig til deres tilløb, fejltagelser og druknede forsøg på
at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Refleksion over disse processer udvikler et sprog og
skaber en anledning til at danne meningskonstruktioner, som kan bryde med forståelsen: ”det
nytter jo ikke noget alligevel”, til at fremme fortællinger om indsatser, der havde positiv effekt.
For at arbejdspladsen får virkeliggjort deres indsatser, er det måske mest betydningsfuldt at
have fokus på, at arbejdspladsen skal have etableret en fælles problemforståelse og dermed
en fælles løsningshorisont.. De tilsynsførende er i dag meget tydelige i deres udmeldinger af,
hvordan de ser problemerne, men når de forlader arbejdspladsen, overlader de det til
virksomhedens aktører selv at skabe koalitioner omkring fælles forståelser, som kan hjælpe
dem i gang. En grundigere diskussion med arbejdspladsernes arbejdsmiljøorganisationer om
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f.eks. deres kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, kunne være et rum for, at
arbejdspladsen både får reflekteret over løste og uløste områder, samt skabt en større
enighed om problemforståelsen.
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9. Positioneringer i tilsynet
Nu vil vi bevæge os videre fra de aktørpositioner, som er konstrueret internt på
arbejdspladserne og rette søgelyset mod de positioner, som interaktionen mellem
Arbejdstilsynets tilsynsførende og arbejdspladsens aktører deltager i.
I positioneringstænkningen medfølger bestemte pligter og rettigheder til de positioner, som
skabes i det konkrete samspil mellem aktører. Spørgsmålene om, hvem der har ansvar for
situationen, og hvem der aktivt skal medvirke er helt centrale, når vi gensidigt tilpasser os
positioner som f.eks. læge/patient eller politibetjent/borger. Positioneringerne er underlagt
en overordnet storyline, som angiver muligheder og grænser for ageren i situationen. Det er
f.eks. muligt for en politibetjent, som stopper en fartsynder med børn i bilen at overfuse
vedkommende verbalt, fordi det indenfor storylinen om fartovertrædelser med børn er
accepteret, at vise sin vrede og foragt. Skæld ud er derimod ikke en accepteret del af de
tilsynsførendes ageren på arbejdspladserne. Den overordnede storyline vægter fremhævning
af de positive sider af arbejdsmiljøet og fokus på det, der fungerer godt samtidig med at
problematiske sider kun får lidt opmærksomhed. I det følgende undersøges
arbejdsspørgsmålene:
4. Hvilke gensidige positioneringer opstår i samspillet mellem arbejdspladserne og
Arbejdstilsynet?
5. Hvilke strategier benytter Arbejdstilsynet for at igangsætte konstruktive processer på
arbejdspladsen?
De næste to afsnit vil således på hver deres måde komme tættere på det samspil, som opstår
mellem de tilsynsførende og arbejdspladserne i tilsynsforløbet. Dette første afsnit forbliver i
positioneringstænkningen og beskriver først de tilsynsførendes forsøg på at flytte
positionerne fra tvang til ejerskab. Dernæst vendes blikket mod de mulige positioner, som
arbejdspladserne forsøger at skabe i tilsynsmødet, for til sidst at diskutere hvilke gensidige
positioneringer, der skaber det mest produktive samarbejde. Identificeringen af de
fremhævede positioneringer er fremkommet på baggrund af observationerne og de
efterfølgende interviews med de tilsynsførende. Positioneringsparrene er derefter afprøvet i
casematerialet, og de positioneringer som er genfundet her er medtaget i dette kapitel.

9.1.

Fra tvang til frivillig egenkontrol

En hovedopgave for de tilsynsførende er, at bidrage til at arbejdspladsens opfattelse af sin
position i forhold til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, går fra en tvangsposition mod
opfattelsen af, at indsatsen skal være til gavn for arbejdspladsen og ikke kun til ære for
Arbejdstilsynet. Egenkontrol og mening bruges af de tilsynsførende, som centrale begreber til
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at tilskynde arbejdspladserne til at indgå konstruktivt i et samarbejde om at opfylde tilsynets
krav. Dermed forsøger de tilsynsførende at forhindre, at arbejdspladserne positionerer sig
som underlagt en tilfældig og ikke til fordel for dem kontrol, som de delvist kan ignorere.
De tilsynsførende støtter sig til begrebet ”egenkontrol”, som er centralt i hele
reguleringstænkningen. Ved egenkontrol forstås i tilsynssammenhængen, at arbejdspladsen
har etableret en arbejdsmiljøorganisation, og at de har gennemført en
arbejdspladsvurderingen (APV), hvor arbejdspladsen selv udpeger, vurderer, afhjælper og
forebygger problemer i deres arbejdsmiljø. Hvis de tilsynsførende afgiver et såkaldt ”formelt
påbud” om, at arbejdspladsen skal lave en APV, skal arbejdspladsen tilbagemelde til tilsynet,
når dette udført. Efterfølgende kontrollerer tilsynet sjældent, at arbejdspladsen har opfyldt
påbuddet og vægter dermed et perspektiv på arbejdsmiljøansvarlige som troværdige og
ansvarlige. Til spørgsmålet om hvad de gør, når det gentagne gange viser sig, at
arbejdspladsen ikke lever op til lovgivningskravene, svarer de tilsynsførende: ”Jamen så
kommer vi jo bare igen”. De tilsynsførende har dermed et langsigtet og vedholdende
perspektiv, der sigter mod at vedblive med at positionere arbejdspladserne som nogen, der
gerne vil efterleve deres krav, de skal måske bare have flere skub.
Arbejdspladsens selvbestemmelse er ligeledes tydeligt prioriteret i de tilsynsførendes
samarbejde med arbejdspladsen, idet de tilbydes indflydelse på selve tilsynsforløbet. Praktisk
viser dette sig, når de tilsynsførende strækker sig langt for at tilpasse tidspunkter for møder
og interviews efter arbejdspladsen, hvilket besværliggør deres egen arbejdstilrettelæggelse.
De tilsynsførende tilpasser kravet om antal af deltagere i gruppeinterviewene for at
imødekomme arbejdspladsens driftshensyn, og de praktiserer en udvælgelsesmetode, hvor
arbejdspladsen selv sammensætter deltagerne i gruppeinterviewene, ud fra de
tilsynsførendes kriterier om dækning af hele arbejdspladsen og alle medarbejdergrupper.
Flere arbejdspladser har en noget overraskende negativ reaktion på denne indflydelse på
deltagerudvælgelsen.. De udtrykker frustration over, at de selv og ikke de tilsynsførende
udpeger, hvem der skal deltage i gruppeinterviewene. Set i en positioneringsoptik vægrer de
sig dermed mod at påtage sig ansvar for undersøgelsen, som de dermed efterfølgende får
vanskeligere ved at ignorere eller partielt udskille dele af resultaterne fra som ikke gyldige.
Kommunikativt viser tilsynets vægtning af arbejdspladsens egenkontrol sig ved at
arbejdspladsen bliver spurgt meget tidligt i tilsynsforløbet, hvordan de selv vurderer deres
psykiske arbejdsmiljø. Konteksten kan være det uanmeldte besøg, hvor en leder eller
medarbejder i arbejdsmiljøorganisationen bliver hevet ud af sine planlagte opgaver og
konfronteret med at skulle redegøre for deres egen vurdering. Typisk er disse redegørelser
ikke særligt fyldestgørende, hvilket de tilsynsførende tillægger det uanmeldte besøg, som de
anser som mindre velegnede til en fornuftig og velforberedt dialog om psykisk arbejdsmiljø.
Når arbejdspladsen erkender, at der er dele af det psykiske arbejdsmiljø, de ikke kan redegøre
for, samtidig med at de tilsynsførende tilbyder, et perspektiv på psykisk arbejdsmiljø som 6
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væsentlige risikofaktorer, så kan arbejdspladsen vanskeligt undslå sig, at de ikke har ”styr på
det”. Dette skaber en position, hvor arbejdspladsen bliver taget i ikke at leve op til deres
ansvar og samtidig får tilbudt en spiselig og acceptabel måde, at se deres arbejdsmiljøopgave
på: Opfyld kravet om at løse et udpeget problem og I vil få en grøn smiley.

9.2.

Gabet mellem den ønskede og den faktiske situation

At lede arbejdspladsen gennem et erkendelsesforløb, som udmunder i, at de selv er
motiverede til at forbedre deres psykiske arbejdsmiljø indebærer en synliggørelse af det gab
der er mellem den ønskede tilstand og den faktiske tilstand i arbejdspladsens psykiske
arbejdsmiljø.
I Weicks forståelse af, hvornår organisationsmedlemmer går fra at tænke pr. automatpilot til
en mere bevidst og refleksiv problembearbejdning, er dette gab af stor betydning. Gabet
mellem den faktiske og den ønskede tilstand i en organisation skal ikke forstås som en statisk
situation. Gabet bevæger sig, bliver større og mindre, bredere og snævrere fordi både
organisationens aktuelle situation og den ønskede situation bevæger sig og forandrer sig over
tid. Når organisationen skal starte en meningskonstruktionsproces udover
automattænkningen og overvinde et erkendt gab, er det en forudsætning, at gabet er: 1)
vanskeligt at lukke og 2) at det har betydning for organisationen (Weick 1996 s.89).
En reaktion i tilsynsforløbet er en tydelig tilkendegivelse af, at der er identificeret et gab
mellem den ønskede og den faktiske situation. Uanset om gabet har været erkendt før tilsynet
påpegede det, er det nu blevet et konkret og tvunget krav, at der skal gøres noget ved det. I
denne forståelse er det derfor et væsentligt, at gabet bliver holdt tilpas åbent, således at det
ikke kan lukke sig af sig selv, men at arbejdspladsen aktivt må igangsætte nye indsatser til at
løse problemerne. At holde gabet åbent medfører derfor også, at de tilsynsførende fastholder
et modsætningsforhold til arbejdspladsens aktører.
Samtidig er det en åben målsætning for de tilsynsførende, at skabe en samarbejdsrelation til
arbejdspladsens aktører, som medvirker til at igangsætte indsatser. Dvs. at der skal skabes en
god kontakt og en forståelse mellem tilsynet og arbejdspladsen i tilsynsforløbet, for at
samarbejdet skal lykkes. Dette modsætningsfyldte og komplekse samspil kan ikke begribes
med en enkelt positionering. Derimod ses i specielt observationerne af de konkrete
tilsynsbesøg tydelige bevægelser mellem forskellige positioner.
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9.3.

Syv positioneringer

Nedenstående tabel indkredser syv positioner, som de tilsynsførende og arbejdspladserne
agerer indenfor:
Arbejdstilsynets positionering

Arbejdspladsens positionering

Skubberen
Vidnet

Vi vil gerne, men har ikke haft tid, råd eller
mulighed
Vi prøver faktisk!

Muren

Vi har brug for nogen at kaste bolden op mod

Vejlederen

Vi vil gerne, men mangler viden og erfaring

Terapeuten

Vi oversvømmes af følelser, konflikter og mangel
på overblik
Vi har ikke klarhed over, hvor vi er enige og hvor
uenigheden begynder
Vi har brug for at bevare status Quo

Alliancedanner
Modstander

Figur 4: Gensidige positioneringer mellem Arbejdstilsynet og arbejdspladserne.
”At få et skub” er den mest udbredte betegnelse for tilsynets virkning og benyttes af både
arbejdspladserne og de tilsynsførende. Skubbet får dem i gang, der egentligt gerne vil, men
ikke lige har fået prioriteret indsatsen i hverdagens travlhed, i trængte budgetter eller i den
almindelige drift, som har tendens til at sluge alle andre initiativer.
Anderledes forholder det sig, når arbejdspladserne bruger de tilsynsførende som vidner til
arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Vidnepositionen opstår ud fra arbejdspladsens behov
for at få synliggjort til tider langsigtede og usynlige arbejde i arbejdsmiljøorganisationen, samt
få det anerkendt som vigtigt og nyttigt. Dermed hæves arbejdsmiljøorganisationen legitimitet
internt i organisationen og aktørernes motivation hæves. I Botilbuddet Badestolen blev de
tilsynsførende brugt som legitime vidner til bekræftelse af arbejdsmiljøorganisationens egen
vurdering. Dermed blev de tilsynsførendes understøttelse af det relevante i
problemudpegningen brugt som en løftestang overfor den øverste ledelses modvillighed mod
at bruge ekstra ressourcer på området. Desuden vurderede de tilsynsførende, at
arbejdsmiljøorganisationen var i stand til selv at løfte arbejde med psykisk arbejdsmiljø,
hvilket var en vigtig anerkendelse af deres arbejde, som øgede arbejdsmiljøorganisationens
interne motivation.
I Fængslet med Grøn Smiley hilser de det velkomment ”at blive kigget over skulderen”, men
ser det samtidig som en anledning til, at blive udfordret og udfordre tilsynets ståsted og
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vurdering. Bolden er i spil, og i det første gruppeinterview med fængselsbetjentene, hvor de to
ledelsesrepræsentanterne deltog, gik spillet i gang, inden de tilsynsførende havde forstået
hvilket spil, de deltog i. Efter den lidt langsomme start kom de ind i kampen og fik tydeliggjort
spillereglerne. De accepterede det spil som arbejdspladsen lagde op til og tog imod
udfordringen, men satte samtidig deres position på plads ved at flytte sig fra
tilskuerrækkerne, til at indtage positionen som dem, der havde initieret gruppeinterviewene
og som satte dagsordenen for informationsindsamlingen om det psykiske arbejdsmiljø. De
afviste dog ikke at indgå i det forhandlingsspil, som fængslet er præget af, hvilket både
forløbet og den efterfølgende smiley indplacering bar præg af.
Det er stadig acceptabelt for arbejdspladserne at efterlyse viden om psykisk arbejdsmiljø,
omend de burde have erhvervet sig denne viden inden tilsynsbesøget. I Familieafdeling Åben
Adgang erkendte afdelingslederen dette under sit relativt korte introduktionsmøde med de
tilsynsførende. Hun meldte klart ud, at hun ikke havde prøvet et tilsyn før, og at hun ikke
vidste om afdelingen havde lavet en APV. Ved konfrontationen med disse mangler
efterspurgte hun vejledning i en mere systematisk arbejdsmiljøindsats. De tilsynsførende
svarede på denne efterlysning ved at forsyne hende med vejledningsmateriale, samt at give
hende tid og plads til at fortsætte den proces, hun var i gang med.
Terapeutpositionen ses i tilsynene, når de tilsynsførende skaber et rum, hvor rammen er klar,
dialog er på dagsordenen og fokus er at forsøge at forstå hinanden. De tilsynsførende er meget
vagtsomme overfor at benytte terapeutiske metoder, selvom de bruger psykologfaglige
redskaber som at indgå psykologiske kontrakter, søger at skabe tillidsfyldte rum, hjælper
enkeltpersoner, når de bliver emotionelt berørte, samt bestræber sig på at være tydelige i
opsamlingerne af, hvad de hørt og fået tilladelse til at sige videre. Terapeutpositionen er
tydeligst, når der er store problemer på arbejdspladsen, og når enkeltpersoner er i klemme
eller bliver synligt berørte i samtalerne med tilsynet.
Skabelsen af alliancer og forstærkningen af arbejdspladsens opmærksomhed på de områder,
hvor der hersker enighed på arbejdspladsen er et afsæt til at igangsætte indsatser. F.eks.
lykkes det ikke, at danne alliancer i Familieafdelingen Flugtveje, med den modsatte effekt til
følge: Arbejdspladsens indre splittelse omkring problemforståelser og løsningsveje blev
forstærket med tydelige negative konsekvenser. Det er tvivlsomt hvorvidt, det kunne
lykkedes at skabe konstruktive koalitioner i denne organisation på dette tidspunkt, men
arbejdsmiljørepræsentanten efterlyser vejledning tidlig i forløbet, hvilket er en anden måde at
skabe et fælles handlingsgrundlag på.
På samme måde blev der i tilsynsforløbet i Familieafdelingen Åben Adgang skabt en
modstandsposition, hvor socialchefen i det afsluttende møde klart tilkendegav sin uenighed
med tilsynets vurdering. Den tilsynsførende svarede med udgangspunkt i
reguleringsgrundlaget, at der var mulighed for at indgive et høringssvar og derudover havde
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de tilsynsførende en position, hvor de kunne pålægge virksomheden at løse problemet, uanset
hvad socialchefen mente.
De syv positioneringspar beskriver de forskellige måder, hvorpå det er observeret at
arbejdspladsen og tilsynet indgår i samspillet under tilsynsforløbet. Hvilken af de syv former
kan så siges at være mest hensigtsmæssig?
Både observationerne og analysen af de seks casearbejdspladser viser, at der undervejs i
tilsynsforløbene er brug for at agere i flere positioneringer overfor virksomhederne. At være
fastlåst i positionen som mur, vidne eller vejleder tilskynder ikke arbejdspladsen til at tage
ansvar for deres eget arbejdsmiljø. Bevægeligheden mellem de forskellige typer af
positioneringer er altafgørende for, at kunne imødekomme arbejdspladsens forskellige behov,
samt undgå at de tilsynsførende falder i en fælde, hvor ansvaret for et uproduktivt samspil
ligger i de tilsynsførendes manglende bevægelser og omformninger af positioner.
I Botilbuddet Badestolen var det f.eks. ikke nok, at give den lokale arbejdsmiljøorganisation
anerkendelse og legitimitet, da der også var et problem i botilbuddet med manglende støtte
fra den øverste ledelse samt en grundlæggende uvidenhed om, hvorfor det psykiske
arbejdsmiljø var blevet dårligt. I Familieafdelingen Flugtveje kunne vejledning og fokus på
dannelsen af koalitioner omkring problemforståelsen måske have medført bedre løsninger.
Forløbene på casearbejdspladserne viser, at en bred brug af forskellige positioner, giver det
mest positive potentiale for, at arbejdspladserne ikke forbliver i afhængige eller fastlåste
positioner overfor tilsynet, men derimod bevæger sig og bliver skubbet fremad mod frugtbare
indsatser. De tilsynsførende står derfor hele tiden i en situation, hvor de på den ene side skal
deltage i arbejdspladsens invitationer til samarbejde, samtidig med at positionerne bevæges
videre og der udforskes andre dele af arbejdspladsens måde at forholde sig på til deres
psykiske arbejdsmiljø.
Det kræver høje processuelle kompetencer, at navigere i denne form for bevægelighed
mellem sociale positioner. De observerede tilsynsførende håndterer disse vanskelige og
krævende samspil med arbejdspladserne, men det er tvivlsomt, hvorvidt alle tilsynsførende
uden disse specialistkompetencer er i stand til, at forholde sig professionelt til
arbejdspladsernes dagsorden for, hvilken position de ønsker de tilsynsførende i.

9.4.

Opsamling om positioneringer

Men er myndighedspositioneringen overfor syndere så ikke underspillet i disse syv former for
positioner? Hvor er samspillet, hvor de tilsynsførende stiller krav med myndig stemme og
hvor arbejdspladsens aktører bukker nakken, samstemmer og efterfølgende gør, hvad de
bliver bedt om? Det er i hvert fald tydeligt, at denne nærmest arketypiske positionering
bestemt ikke er fremtrædende i dette studie og for øvrigt hverken er efterlyst af
tilsynsførende eller af arbejdspladser. Den form for myndighedsudøvelse ligger i slutningen af
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forløbene, hvor alt andet er prøvet og en hypotese hos de tilsynsførende er, at det sjældent
medfører forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø. Disse tilsynsforløb afsluttes som en kamp
om legale rettigheder og forpligtelser, og fører sjældent til mere end afgørelsen af denne kamp
mellem tilsyn og arbejdsplads. Arbejdspladsen oplever disse afslutninger som
betydningsfulde, men for de tilsynsførende er det kun et spørgsmål om tid, indtil de igen får
anledning til at besøge arbejdspladsen og forsøge at skabe et mere konstruktivt forløb, som
kan føre til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.
Måden de tilsynsførende forsøger at bevæge arbejdspladsernes position væk fra den tvungne
og distancerende til en mere egen bestemmende position understøtter heller ikke en sådan
brug af en myndighedsposition. Tværtimod viser eksemplerne både fra håndteringen af de
formelle påbud, organiseringen af tilsynsforløbet og måden at kommunikere til
arbejdspladsen på, at de tilsynsførende hele tiden forsøger at skabe lydhørhed for, at det skal
være til gavn for arbejdspladserne selv, - ikke til gavn for Arbejdstilsynet.
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10. Taktikker og strategier i tilsynsmødet
Dette sidste analysekapitel undersøger de taktikker som arbejdspladsen benytter sig af i
tilsynsforløbet og de strategier, som de tilsynsførende anvender. Analysen er baseret på
observationer af tilsyn med psykisk arbejdsmiljø, efterfølgende interviews med de
tilsynsførende samt et fokusgruppeinterview med tilsynsførende, som har deres hovedopgave
indenfor tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Blikket vendes altså nu i højere grad mod
interaktionen, som den foregår i tilsynsmødet, men det bredes endvidere ud til at omfatte hele
tilsynsforløbet og perspektivet er som udgangspunkt set fra de tilsynsførendes side.
Det karakteristiske ved tilsynsmødet er, at arbejdspladsen bliver kontrolleret af en
tilsynsmyndighed, som vurderer hvorvidt de overholder lovgivningen om at sørge for et
sikkert og sundt arbejdsmiljø. Samtidigt er det psykiske arbejdsmiljø karakteriseret ved at
have få fysiske markører, og kan derfor kun vurderes indirekte gennem deltagernes
tilkendegivelser af deres egne vurderinger. (Johnstone 2010) Så på trods af den klare
asymmetriske magtbalance i tilsynsmødet, er tilsynet afhængig af en fornuftig dialog med
arbejdspladsernes repræsentanter. De tilsynsførende sætter dagordenen for de temaer og
spørgsmål, som skal diskuteres på mødet, men interaktionen i tilsynet er påvirkeligt af den
måde arbejdspladsens aktører indgår i denne dialog på.
Som det undervejs i rapporten er vist, er der uenighederne om det psykiske arbejdsmiljø
både internt i organisationen og imellem arbejdspladsens opfattelse og Arbejdstilsynets. To
områder viser sig som de mest dominerende konfliktområder, både mellem arbejdspladsen
og de tilsynsførende, men ikke mindst internt på arbejdspladsen:
Adgangen til informationer om, hvordan arbejdspladsens ansatte vurderer det psykiske
arbejdsmiljø kan være en anledning til konflikter. I selve indsamlingen af information kan
ledelsen holde sig tæt til de tilsynsførende, eller på anden måde sørge for, at de får adgang til
de samme informationer fra medarbejderne, som de tilsynsførende får. Afhængigt af om
ledelsen har positioneret sig som dem, der ved alt, hvad der er værd at vide på arbejdspladsen
eller om de er åbne for, at der altid vil være områder, de ikke får kendskab til, så kan de
tilsynsførendes tilbagelevering af informationer fra medarbejderne udløse et forsøg på at
forkaste troværdigheden af informationerne fra ledelsens side.
Det andet konfliktområde kredser om vurderingen af risikofaktorernes relevans på
arbejdspladsen og mulige løsningsmuligheder. Definitionen af vold og trusler er eksempelvist
meget forskelligartet på forskellige arbejdspladser, og de løsningsmuligheder som indebærer
omkostningsfulde ombygninger er det sjældent at ledere ser som hensigtsmæssige eller
relevante.
Tilsynsmødet konfronterer dermed også de indre konfliktende vurderinger, som hersker på
arbejdspladsen. Måske håndterer arbejdspladsen det gennem enighed om at
uoverensstemmelser er noget, der vedblivende kræver dialog og respekt mellem forskellige
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synspunkter. Eller måske medfører konflikterne uforløste spændinger og indebærer at
arbejdspladsens aktører er følelsesmæssigt oprevne.
De tilsynsførende ser derfor arbejdspladsen som en enhed i den juridiske optik, men i praksis
møder de forskellige opfattelser af det psykiske arbejdsmiljø, og de forskellige opfattelser er
ikke sjældent kommunikeret med store og vanskelige følelser. Håndteringen af situationer,
hvor disse følelser bliver udtrykt undervejs i tilsynsforløbet, bliver derfor også en opgave for
de tilsynsførende.

10.1.

Strategier og taktikker i den daglige praksis

Til at undersøge hvordan interaktionen i tilsynsmødet foregår, er Michel de Certeaus begreb
om taktikker og strategier sat i spil, fordi det rummer muligheden for at se på involverede
parters handlinger i lyset af de intentioner de har og den position, de indtager i selve mødet.
Certeaus teoriapparat fokuserer på den daglige praksis mellem mennesker og specielt på de
situationer, hvor der hersker et magtforhold mellem en institutionel magthaver, som forsøger
at regulere individer eller grupper. Begrebet taktikker henviser til de handlinger og
positioneringer, som den regulerede part benytter sig af og som har til hensigt at skabe størst
muligt handlerum for dem selv. Grundlæggende er det ikke muligt at ændre på det
asymmetriske magtforhold gennem taktikkerne, da de overordnede magtstrukturer
genereres på et højere strukturelt niveau end på interaktionsniveauet (Certeau 1984 p.36.)
Men det er muligt for de regulerede at præge mødet og at forsøge at skabe sig en platform,
som er til at leve med og som gør dem til medskabere af situationen. Denne mulighed viser sig
også ved, at ethvert tilsynsmøde er unikt og har et element af uforudsigelighed i sig, dvs. den
regulerede parts måde at transformere myndighedens strategier på giver forløbene
forskellige udfald.

10.2.

Arbejdspladsernes taktikker

Materialet fra observationerne, interviewene og fokusgruppeinterviewene viser at
arbejdspladsernes taktikker er mulige at beskrive på en linje fra en forventning om at
tilsynsbesøget vil løse alle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen over en
imødekommende, skeptisk, forsvarende, kritisk, negligerende og i den modsatte ende en
taktik som modsætter sig myndighedens regulering.
Modstand
Negligerende
Kritiske
Forsvarende
Skeptiske
Imødekommende
Store forventninger
Figur 5: Arbejdspladsens taktikker fra at være meget imødekommende til at ville yde modstand.
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Opstillingen er ikke udtryk for, at deltagerne i tilsynsforløbet starter med en taktik og
bevæger sig stille og roligt hen ad linjen enten opad eller nedad for at afslutte forløbet på en
bestemt taktisk form. Bevægelserne er langt mere hoppende og diffuse og skiftende både
undervejs i det enkelte møde og undervejs i det samlede tilsynsforløb.
Kendetegnende for brugen af taktikker er også, at der er forskelle i mønstret for henholdsvis
leder og medarbejderrepræsentanter på arbejdspladsen. Medarbejderne bevæger sig sjældent
væk fra deres oprindelige udgangsposition, mens ledelsesrepræsentanterne oftere indgår i
tilsynet på forskellige måder undervejs i både de konkrete møder og i hele forløbet.
Spørgsmål, udfordringer, efterlysninger og diskussioner udspiller sig oftere mellem de
tilsynsførende og ledelsen, mens medarbejdersiden i højere grad bidrager med praktiske
forslag til, hvordan de forhandlede aktiviteter kan blive sat i gang.

10.3.

De tilsynsførendes brug af tidsstrategier, rumstrategier og
niveaustrategier

Tilsynsmyndigheden møder disse taktikker med en række strategier, som har til formål at få
de regulerede til at imødekomme de krav de stiller. I de civiliserede møder mellem tilsyn og
arbejdspladserne er kommunikationsformen i fokus, da reaktioner er sjældne og egentlig
retsforfølgelse er exceptionelle. Strategierne mødes af nye taktikker fra arbejdspladsen som
igen kalder på brug af andre strategier fra myndighedens side, og således bevæger den sociale
interaktion sig mellem de to parter.
Strategierne er baseret på at tilsynsmødet er indrammet af at de tilsynsførende
repræsenterer en myndighed, som på den ene side kan stille krav om forbedringer af
arbejdsmiljøet, men hvor de omvendt også må tydeliggøre at deres kompetence er afgrænset.
De tilsynsførende må ikke blande sig i hvad som helst på arbejdspladsen. Desuden fører de
tilsyn på et område, hvor det primært er arbejdspladsens aktører selv, der kan skabe de
ønskede forandringer. Forventningsafstemningen med arbejdspladsens aktører sætter
rammen for, hvad tilsynet skal fokusere på og fordelingen af ansvar og kompetence mellem
arbejdspladsens aktører og de tilsynsførende.
Udover at understrege myndighedspositionen, benytter de tilsynsførende sig af en række
strategier, som sigter mod at skabe forståelse, medansvar og handling hos arbejdspladsens
aktører. Brug af dialogen er det primære redskab men dialogen bliver indlejret i de tre
strategier, som jeg her vil fremhæve som aktive: Tidsstrategien, rumstrategien og herunder
niveaustrategien.
10.3.1. Tidsstrategien
Tidsstrategien kan bedst beskrives ved at de tilsynsførende giver et forsigtigt puf, holder sig
lidt tilbage, kommer igen og ser hvad puffet har afstedkommet og giver endnu et puf.
Et væsentligt redskab i strategien er derfor også at kunne aflæse, hvor arbejdspladsen har
76

bevæget sig hen i den mellemliggende periode: Har de en relevant forståelse af, hvad tilsynet
har peget på som problematiske forhold? Er problemerne nu accepteret som noget, de skal
behandle, eller er de (stadig) uenige med Arbejdstilsynets vurdering? Er de klar til at
igangsætte aktiviteter til at løse deres problemer, eller kæmper de stadig med at forstå og
acceptere kravet om ændringer?
I tidsstrategien ligger implicit en forståelse af, at tiden spiller en væsentlig rolle, både i
etableringen af forståelse og accept af, at der findes problematiske forhold i arbejdspladsens
psykiske arbejdsmiljø og i processen med at løse op for problemerne. Tempoet kan skrues op,
når arbejdspladsen signalerer, at de har forstået og accepteret tilsynets budskab og er klar til
at gå videre, og tempoet kan skrues ned, når der er behov for det. De tilsynsførende opererer f.
eks. med en sammenhæng mellem at problemer, der har eksisteret længe på en arbejdsplads
har brug for lang tid til at blive løst. For hurtigt og for konfronterende fremlæggelse af
problemerne, kan provokere en kontrareaktion, som kunne være undgået ved at have givet
arbejdspladsen mere tid.
Tidsstrategien bruges også til at indramme et afgrænset forløb, hvor de tilsynsførende overfor
arbejdspladserne formulerer, at deres vurdering hviler på et øjebliksbillede. Kravet om
handlingsplanernes tidsplan bringer den evige strøm af nye problemer og løsninger ind i et
tidsskema, som stiler mod at få arbejdet med at få det psykiske arbejdsmiljø frem som en
aktiv figur i organisationens bevidsthed. At skabe tidsplaner og måletidspunkter er
medvirkende til at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø bliver hevet ud at en stadig strøm
og ind i en mere håndterbar og overskuelig rammer. Tidsfrister som 14 dages høringsperiode,
3 måneder til at indlevere en handlingsplan og krav om at handlingsplaner indeholder
tidsfrister for de enkelte aktiviteter tvinger arbejdspladsen til at forholde sig til konkret til,
hvornår aktiviteter skal sættes i gang.
10.3.2. Rumstrategien
Rumstrategien sigter mod skabe rum til forskellige typer af dialoger, som giver mulighed for
at forskellige vurderinger, holdninger, perspektiver og handlingsmuligheder kommer frem.
Ved at benytte sig af forskellige møderum som det indledende møde med
arbejdsmiljøorganisationen, etablerede interview rum med medarbejdere i grupper, runde på
arbejdspladsen med mere uformelle samtaler med medarbejderne og de afsluttende møder
med arbejdspladsens ansvarlige, skaber de tilsynsførende rum med forskellige deltagere og
forskellige dagsordener, som kan nuancerer deres informationer om arbejdspladsens forhold.
Indsamlingen og sammensætningen af informationer fra forskellige rum kræver derfor at de
tilsynsførende kan give en samlet og ikke udleverende vurdering tilbage til
arbejdsmiljøorganisationen og arbejdspladsens ledelse. De tilsynsførende påtager sig her en
opgave med at overføre viden fra et rum til et andet, en opgave som kan være ømtålelig både
for dem, der giver udtryk for upopulære holdninger og vurderinger og for dem der modtager
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informationer, som opleves som ubehagelige og uvelkomne. Her etablerer de tilsynsførende
sig i en magtposition, hvor de har indhentet stor og varieret viden, som set fra
arbejdspladsens side både kan være en velkommen anledning til at se sig selv udefra, spørge
kritisk ind til, hvordan de er kommet frem til disse vurderinger eller som en anledning til at
udfordre de tilsynsførendes viden og vurderingsgrundlag.
Den anden position som bliver tydelig i rumstrategien er de tilsynsførendes arbejde på at
skabe broer over forskellige holdninger og opfattelser af arbejdsmiljøets problemer og
løsninger. Positionen som udefrakommende og for så vidt uvildig i arbejdspladsens interne
konflikter giver en mulighed for at skabe forståelser på tværs i organisationen og dermed
koalitioner, som vil kunne handle konstruktivt. De tilsynsførende arbejder med at være
bevidste om at fremlægge de situationer som er problematiske for at dreje diskussionen væk
fra holdninger og motiver, men holde fast i psykisk arbejdsmiljø vurderes ud fra konkrete
problemer i arbejdsdagen.
Den sidste strategi er niveaustrategien og er en specifik måde at anvende rumstrategien på,
som sigter mod at kunne navigere i virksomhedens hierarki, for at involvere de rigtige
niveauer i forståelsen og håndteringen af de udpegede problemer. Typisk gælder dette for de
store organisationer, hvor erfaringen er, at selvom der er skabt forståelse og motivation for at
løse problemer på et lokalt niveau, så bliver der højere oppe i hierarkiet bremset for denne
proces. Ved at involvere flere niveauer undervejs i forløbet er det nogle gange muligt tidligt at
skabe en forståelse, så der ikke bliver spændt ben, når tilsynsrapporten efter hele
vurderingsforløbet er afsluttet ender hos en ledelse, som ikke har været involveret, endsige er
blevet hørt undervejs i dette forløb.

10.4.

Tid-, rum- og niveaustrategien i praksis

Til at illustrere de fremanalyserede strategier og taktikker i tilsynsmødet er her udvalgt en
casehistorie fra fokusgruppeinterviewet med de tilsynsførende, som illustrerer flere af de
elementer, som er beskrevet ovenfor.
”En klage, - eller rettere flere klager til vores call center, der beskriver et problematisk forhold
mellem de ansatte og ledelsen indenfor en afdeling i byggebranchen er baggrunden for dette
uanmeldte besøg. Vi ankommer på en travl dag, og de siger: ”Beklager, vi ikke har tid i dag”. Vi
griber denne anledning til vores fordel og siger: Vi forstår; vil det være lettere, hvis vi skriver til
jer og foreslår et tidspunkt vi kan besøge jer på? - Og forresten, så vil vi gerne tale med nogle af
de ansatte. Kunne vi tale med dem samme dag?
Så nu har vi fået adgang, og behøver ikke at forklare, hvorfor vi ønsker at tale med
medarbejderne. De har selv sagt, at tidspunktet ikke var bekvemt for dem. Den position med ikke
at have tid, kan vi godt bruge. For en af de ting, der er svært at forklare er, hvorfor vi er der.

78

Begrundelsen for at besøge dem er en af de komplicerede opgaver at håndtere, da vi ikke
fortæller dem om de anonyme klager.
Vi mødes på det aftalte tidspunkt med arbejdsmiljøkoordinatoren og arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdsmiljøkoordinatoren virker, hvad jeg vil kalde: håndteret nervøs. Den
APV han viser os begrænser sig til at være en kortlægning, og det indrømmer han, ikke er godt
nok. Da vi spørger dem, hvordan de synes, vi skal gennemføre interviewene med medarbejderne
siger medarbejderrepræsentanten hurtigt, at vi skal tale med medarbejderne én af gangen, og at
hun ønsker at være en af interviewpersonerne. Selv om vi er lidt overraskede, indvilger vi i denne
plan, som arbejdsmiljøkoordinatoren også virker tilfreds med. Han forlader rummet og vi går i
gang med at interviewe de ansatte, én af gangen i mødelokalet.
Et genkendeligt træk i disse interview er, at medarbejderne føler, at her de kan levere deres
historier og blive anerkendt. Her handler historierne om tidspres og arbejdsmængde, konflikter
og en ledelsesadfærd, der har karakter af mobning. Forholdet mellem dem og os er typisk: Her er
et rum til at tale. Min erfaring er, at hvis virksomheden har plads til at snakke om vanskelige
ting, har de ansatte ikke så meget brug for at tale om deres problemer, og de skaber ikke kontakt
på samme måde med os. Jeg har flere eksempler som dette, og det er det, der sker her. Nogle
ansatte er bange, og de fortæller en historie, der går langt tilbage om sygemeldinger,
henvisninger til psykolog og akutte stressreaktioner. Denne lange historie viser mig, at det er
vigtigt ikke at handle for hurtigt. Ikke presse organisationen ud over kanten og at sikre
genkendelse hos medarbejderne for det budskab, vi skal give ledelsen bagefter. Desuden bliver
det tydeligt at ledelsen i denne organisation ikke er repræsenteret af arbejdsmiljøkoordinatoren,
som også er i en svær situation, men at vi skal have direktionsniveauet i tale.
Da vi informerer arbejdsmiljøkoordinatoren om, at der er nogle problemer, vi er nødt til at
forelægge for hans chefer er hans reaktion ren frygt og rædsel. Alle markører kommer op;
hænderne vandrer rundt og rødmen opstår straks. Jeg gentager mig selv 4-5 gange meget roligt:
Der er nogle procedurer, der ... vi er nødt til at komme tilbage ... det er normal procedure i
tilsynsforløb at skulle tale med ledelsen, som har ansvaret for de ansatte ... Gentagne gange
prøver jeg at berolige ham, for jeg er bekymret for hans psykiske arbejdsmiljø.
Hertil er tilsynsprocessen nået nu: Vi vil vende tilbage og taler med den øverste ledelse. Vi har på
det første møde angivet muligheden for, at vi vil pege på nogle problemer. Vi har grundigt
forklaret, hvad det betyder og forsøgt at afdramatisere processen. Forsøgt at give dem mulighed
for at handle på nogle af de åbenlyse mangler, der er i deres forebyggelsesarbejde. Nu har vi
været der, og den næste fase er, at de skal have mulighed for at fordøje de oplysninger og
begynde at tale sammen om det og tænke videre på det. De har fået beskeden om, at vi vil give en
form for reaktion. Men hvis de begynder processen, inden vi vender tilbage, vil det give det mest
positive resultat, fordi de vil beholde bolden og ansvaret for forbedringer. Derfor forsøger vi at
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signalere ro og give dem mulighed for at beholde kontrollen over situationen. De næste par dage,
vil de begynde at tale, så vil de alle blive ophidset, og så vil det falde til ro igen. Ingen vinder ved
at vi eskalerer situationen. Vi er stadig i starten af tilsynsforløbet og de skal have mulighed for at
starte forbedringer op. Det er ikke som det møde jeg havde i går med 3 chefer på en
arbejdsplads, som efter et langt tilsynsforløb ikke havde forstået noget. Så de fik krav, krav og
krav. Men derhenne er vi slet ikke endnu på denne arbejdsplads." Tilsynsførende, interview.
Brugen af tid som strategi viser sig i denne case på flere områder. Adgangen til at få
informationer fra medarbejderne bliver en del af en forhandling om et passende tidspunkt,
hvor tilsynet udnytter, at arbejdspladsen får svært ved at afvise deres høflige forslag om en ny
dato, hvor der med i pakken følger, at tilsynet ønsker at tale med medarbejderne. Derefter
bruger de tilsynsførende lidt længere tid på individuelle samtaler end de almindelige
gruppeinterviews, for at indsamle de nødvendige oplysninger til deres vurderingsgrundlag.
Informationerne fra interviewene med medarbejderne får de tilsynsførende til at indstille
deres tilsynsforløb på, at der ikke skal ske hurtige og voldsomme reaktioner fra deres side.
Denne tidsstrategi bygger på en sammenkobling af at længerevarende, komplicerede
problemer i det psykiske arbejdsmiljø, ikke skal mødes med hurtige indgreb fra tilsynet.
Forlængelse af tidsforløbet ved at plante en forvarsling om reaktioner og så trække sig lidt
tilbage er møntet på at give arbejdspladsen mulighed for at håndtere deres reaktioner på at
blive inspiceret.
Rumsstrategien i dette tilsynsforløb bruges til at skabe fortrolige rum, hvor medarbejderne
enkeltvist kan få lov til at fortælle om deres oplevelser, uden at skulle være tilbageholdende af
frygt for repressalier. Det trygge rum skabes ved at de tilsynsførende afslutter mødet med at
oplæse, hvilke dele af medarbejderens informationer, den tilsynsførende må sige videre i
ledelsesrummet. Denne meget tydelige aftale om, hvad der må refereres sikrer desuden, at
medarbejderne tager ansvar for de informationer, de har givet, og dette bidrager til at de
tilsynsførende vurderingsgrundlag bliver robust.
I denne konfliktfyldte organisation bliver rummene desuden meget tydeligt defineret, med
deres formål, forløb og hvad deltagerne kan forvente, at der videre vil ske. Da
Arbejdsmiljøkoordinatoren reagerer så forskrækket på meddelelsen om, at den tilsynsførende
vil forelægge den øverste ledelse de problemer, de har fokus på, viser den tilsynsførende en
bekymring, som i selve situationen nærmest bliver en omsorgsstrategi. Hun beroliger og
rationaliserer situationen ved at gentage flere gange, at forløbet er helt almindeligt og
normalt. For den tilsynsførende er overvejelsen senere i interviewet, at de skal passe på, at de
ikke bevæger sig for tæt på et nærmest terapeutisk rum, men oplever her, at det lykkes for
hende, at afbalancerer anerkendelse af at ”jeg forstår at det er svært for dig, - men sådan er
det almindeligt at tilsyn forløber.”
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At involvere organisationens øverste ledelse er et valg, som bliver truffet ud fra de
omstændigheder, som hersker på denne arbejdsplads. Her har arbejdsmiljøkoordinatoren
ingen mulighed for at løse de problemer arbejdspladsen har, - og derfor nøjes de
tilsynsførende ikke med at gøre arbejdsmiljøorganisationen opmærksom på problemerne. At
flytte kontakten til arbejdspladsens opad i ledelsesniveauet er ofte konfliktfyldt, men
tænkningen er, at det er mere hensigtsmæssigt at tilsynet stiller sig ind i konflikten og står
fast, frem for at arbejdsmiljøorganisationen skal komme i klemme her. På den måde bruger de
tilsynsførende sin position som skydeskive for konflikterne, idet deres position muliggør, at
de kan skabe en ligeværdig forhandling med arbejdspladsens ledelse og at de kan aflede noget
af konfliktens ubehag fra medarbejderne og arbejdsmiljøkoordinatoren.

10.5.

Organisatoriske udfordringer af tidsstrategien

Alle de tre illustrerede strategier bruges af de tilsynsførende til at skabe størst mulig
forandring på arbejdspladserne. Tidsstrategien bruges til at forlænge forløbet og dermed give
arbejdspladsen mulighed for at handle, idet den tilsynsførende vurdering er, at
Arbejdstilsynets påpegning af problemer er foruroligende nyheder, både for medarbejdere og
ledelsen. Tidsstrategien bruges her som et redskab til at hjælpe organisationen med at
håndtere og skabe ro omkring den følelsesmæssige turbulens i en konfliktfyldt organisation.
Men brugen af specielt tidsstrategien i Arbejdstilsynet er ikke uden udfordringer:
"I forhold til tid: Da inspektionerne blev designet tilbage i 2007 blev der afsat 1 ½ dag til
indsamling af data og dernæst et afsluttende møde helst på samme dag, så hele forløbet ville
blive afsluttet på to dage. Den lærte lektion er, at i hvert fald de arbejdspladser jeg har erfaring
med, ikke engang blev klar over, at de fik en afgørelse, fordi det gik så hurtigt fra vi kom ind ad
døren til vi var ude igen. Det gik først op for dem, da de modtog den skriftlige afgørelse, og så
startede vi nærmest forfra, når de ringede op for at forstå, hvad der var sket.. Der har aldrig
været et officielt signal om, at vi bør tilrettelægge tidsplanen anderledes end den komprimerede
udgave, men i det mindste at der er en accept blandt kollegerne, at vi arbejder med tid på en
anden måde. Det gør vi, for ellers når vi ikke vores mål." Tilsynsførende.
Arbejdstilsynet som organisation har dermed designet en noget anden tidstabel for tilsynet
med det psykiske arbejdsmiljø end hvad de tilsynsførende praktiserer. Effektiv anvendelse af
tidsforbrug og at undgå klager vedrørende unødvendig forlængelse spiller selvfølgelig en rolle
i tilsynsmyndighedens overvejelser over, hvordan tidsforløbet skal skrues sammen. De
tilsynsførende på den anden side accepterer tildels disse hensyn og balancerer mellem de
organisatoriske udmeldinger og de erfaringer, de har om hvordan forløbet på
arbejdspladserne bedst organiseres. En vis kollegial samstemmighed gør deres praksis mere
legitim i deres egne øjne, selvom det langtfra bliver omtalt som hverken et oprør, eller en
praksis, som der tales højt og tydeligt sammen om.
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Et andet forhold i tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø møder de tilsynsførende, når
medarbejdere og mellemledere bliver tydeligt berørte af at tale om deres psykiske
arbejdsmiljø. Ikke overraskende kan det udløse gråd, skamfuldhed, vrede, eller som hos
arbejdsmiljøkoordinatoren i denne case: Først håndteret nervøsitet, - derefter ren angst. I
Holland indgår informationerne fra de udtrykte følelser i vurderingsgrundlaget. Følelserne
beskrives og deres voldsomhed og dybde er med til at afgøre om en arbejdsplads skal
modtage en reaktion efter tilsynet. De danske tilsynsførende bruger ikke disse markører som
en del af deres informationsindsamling, men de håndterer de følelsesmæssige reaktioner som
en følge af, at have skabt nogle tillidsfulde rum, som har til hensigt at fremskaffe
informationer om arbejdsmiljøet, men hvor de vælger f. eks at sikre sig, at de berørte
medarbejdere har et sted, hvor de kan tale med andre om deres situation. Alt i alt tyder det på,
at tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø er ved at have udviklet en mere langsigtet praksis,
hvor de tilsynsførende vægter både tid til at arbejdspladsen kan nå at sætte en
forandringsproces i gang, og hvor de følelser, det følger med at blive kontrolleret og måske
ikke fundet god nok, får en plads. Både en plads i forhold til at give tid til at arbejdspladsens
aktører kan nå at reagere og falde ned, tale sammen og få tingene mere på plads, men også
plads til at de tilsynsførende håndterer de følelsesmæssige reaktioner, der aktiveres i
forbindelse med tilsynsforløbet.
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11. Opsamling og diskussion
Formålet med denne undersøgelse af samspillet mellem seks arbejdspladser og de
tilsynsførendes praksis var, at indkredse, hvordan ”samspillet mellem reguleringsaktører og
arbejdspladser kan blive produktivt”. Opsamlingen i dette afslutningskapitel er derfor rettet
mod de forhold, som tilsynet har adgang til at påvirke, samt de refleksioner som
casestudierne giver anledning til i en bredere forståelse af regulering, som andet og mere end
myndighedskontrol ved tilsynsbesøg. Andre aktører, institutioner, netværk og organisationer
retter deres fokus mod udvikling af det psykiske arbejdsmiljø enten som deres hovedvirke,
eller som en implicit del af f. eks. et organisationsudviklingsprojekt, og deres påvirkning på
arbejdspladserne kan i den brede betydning også forstås som en reguleringsaktivitet.

11.1.

Projektets undersøgelsesspørgsmål

Dette studie har fokus på, hvordan Arbejdstilsynets påvirkning fortolkes og transformeres til
handlinger rettet mod forbedring af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser. Måling af
effekt af denne påvirkning er vanskelig, da sammenhængen mellem Arbejdstilsynets
anvisninger og arbejdspladsens indsatser ikke er entydigt konstaterbare, da arbejdspladsen
forandrer sig både positivt og negativt på grund af andre faktorer og endelig er det vanskeligt
at påvise en robust sammenhæng mellem arbejdspladsernes indsatser og betydningen for de
ansattes helbred. Cox. et al har udviklet et samlet reguleringseffekt mål med eksplicitte og
synlige, men stadig indirekte indikatorer på forbedring af arbejdsmiljø ved tilsynsindsatser:
1) Øget opmærksomhed på arbejdsmiljøet i organisationen, 2) Selvrapporterede handlinger
rettet mod forbedringer af arbejdsmiljøet, 3) Andres konstatering af iværksatte indsatser, 4)
Effekter på sygdoms- og ulykkesstatistikker, og 5) Cost-benefit parameter for
myndighedsindsatsen. (Cox m.fl. 2008) Først og fremmest har konstateringen af det øgede
fokus som forudsætning for at aktiviteter igangsættes inspireret dette projekt. Det øgede
fokus knytter sig desuden til en forståelse af, at indsatsen er nyttig og væsentligt. Dette peger
mod, at den meningskonstruktion som skabes i organisationen om problemer, løsninger og
udvikling af det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for om arbejdspladsen igangsætter
og lykkes med at gennemføre indsatser rettet mod forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.
Projektets undersøgelsesspørgsmål er derfor rettet mod:
1. Hvilke særlige udfordringer er der ved at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø?
2. Hvilke paradigmer om psykisk arbejdsmiljø trækker arbejdspladsernes forståelse af
problemer og løsninger på?
3. Hvordan organiserer arbejdspladserne arbejdet med at forbedre det psykiske
arbejdsmiljø?
4. Hvilke gensidige positioneringer opstår i samspillet mellem arbejdspladserne og
Arbejdstilsynet?
5. Hvilke strategier benytter Arbejdstilsynet for at igangsætte konstruktive processer på
arbejdspladsen?
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11.2.

Projektets tilgang til at undersøge regulering af det psykiske
arbejdsmiljø

”Hvordan kan vi vide, hvad psykisk arbejdsmiljø er, før vi fortæller om det?” er undertitlen på
denne rapport med henvisning til Karl Weicks fortælling om pigen, der bliver bedt om at være
sikker på sin mening, før hun taler. Dertil svarer hun: ”How can I know, what I think, till I see,
what I say? (Weick 1995 s. 12)
Det teoretiske afsæt i den narrative organisationssociologiske tilgang fokuserer på de
fortællinger, som aktørerne i organisationen videregiver om deres psykiske arbejdsmiljø.
Valget af teoretisk perspektiv er delvist empiridrevet, idet rigdommen af fortællinger og
aktørernes pres på, at fortælle om situationer under overskriften psykisk arbejdsmiljø, ikke
var til at overse. Fortællingerne tilbød sig derfor som en åbning til at se de
meningskonstruktioner, som har betydning for og som skaber arbejdspladsernes håndtering
af deres psykiske arbejdsmiljø.
Begrebet psykisk arbejdsmiljø er på vej til at blive dannet i et felt hvor ledere og
medarbejdere
på
arbejdspladserne,
arbejdsmarkedets
interesseorganisationer,
arbejdsmiljøprofessionelle, forskere og reguleringsmyndigheden er medskabere ud fra hver
deres perspektiv. Ud af alle disse mange bidrag har denne rapport forsøgt at trække de
fortællinger frem, som arbejdspladsens aktører og Arbejdstilsynets tilsynsførende finder
betydningsfulde omkring psykisk arbejdsmiljø. Karakteristisk for tilblivelsen af disse
fortællinger er, at de bærer på store følelser og vigtige begivenheder, - ingen er uberørte af
det psykiske arbejdsmiljø og alle har en fortælling om det. Som et ufærdigt og mangetydigt
begreb eksisterer det i gengivelsen af disse fortællinger og præges og formes derfor gennem
den måde aktørerne vælger at fortælle om det på.
De individuelle interviews, gruppe interviews og historieværkstederne på de seks
arbejdspladser har rettet fokus mod 1) Hvordan arbejdspladsen opfatter begrebet psykisk
arbejdsmiljø og hvilke situationer de forbinder med det. 2) Hvordan de vurderer deres
arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og 3) Hvilken fortælling de har om
betydningen af Arbejdstilsynets besøg.
Gode fortællinger indeholder aktører, der handler som helte, skurke, ofre og magthavere og
de har gode og dårlige eller ufuldendte slutninger. Der er langt mellem denne type
fortællinger og de kategorier, vi som forskere og arbejdsmiljøprofessionelle har sat på psykisk
arbejdsmiljø. Arbejdspladsernes omsætning af denne abstrakte og begrebsbaserede viden fra
forskellige forskningsparadigmer er derfor fyldt med forsøg på oversættelse, og disse
oversættelser bærer mere præg af arbejdspladsernes eget sprog og de lokale forhold end af
begrebernes definitioner.
Ind i det pulserende felt, hvor arbejdspladsernes aktører skaber mening om det psykiske
arbejdsmiljø dukker de tilsynsførende op, måske uanmeldt, men i hvert fald med en kontrol84

og vurderingskasket på. De tilsynsførende medbringer deres begreber i form af seks
risikofaktorer, men lægger i deres udspørgning op til, at arbejdspladsens aktører skal fortælle
om deres arbejdsdag. De tilsynsførende er derefter meget tydelige i deres åbne diskussion af,
hvordan de holder de informationer de har fået om arbejdspladsens hverdag op mod deres
seks risikofaktorer, og hvordan de når frem til deres vurdering. Det første resultat i dette
projekts brug af den narrative organisationssociologiske tilgang er, at konstruktioner af
psykisk arbejdsmiljø som enten begrebskategorier eller som fortællinger, eksisterer parallelt
og uden egentlig forbindelse på arbejdspladserne. Det viser sig bl.a. ved at spørgeskemaer og
trivselsmålingers kategorier vanskeligt kan oversættes til det som opleves som
betydningsfuldt i arbejdsmiljøet, og dermed giver de hverken mening eller
handlingsanvisninger til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø.
I tilsynsbesøget opfordres arbejdspladsens aktører til at fortælle om deres psykiske
arbejdsmiljø og de tilsynsførende oversætter og indplacerer disse forståelser og vurderinger i
de seks risikofaktorer. Desuden spørger de til de eventuelle arbejdsmæssige konsekvenser og
til arbejdspladsens forebyggelse. Måske er denne eksemplariske transformation af
arbejdspladsens fortællinger ind i de seks risikofaktorer og videre ind i det samlede
vurderingsbillede, den mest direkte læring, som arbejdspladsen får om, hvordan de kan
sprogliggøre og håndtere deres psykiske arbejdsmiljø.
Derefter har fortællingerne fra de seks casearbejdspladser vist, at måden arbejdspladserne
forholder sig til at blive kontrolleret af tilsynet på, tilnærmelsesvist kan samles under hver af
de tre arbejdspladstyper: 1) I fængslerne er der fokus på love og regler 2) Botilbuddene
vægter indsatser, der er helhedsorienterede, etiske og demokratiske og 3) I
familieafdelingerne spiller prioritering af ressourcerne en dominerende rolle i det psykiske
arbejdsmiljø. De tilsynsførende må derfor rette opmærksomheden mod forskellige
argumentations- og problemforståelser på forskellige typer af arbejdspladser, for at dialogen
kan fokuseres på de centrale forståelser af, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre i
det psykiske arbejdsmiljø på de forskellige arbejdspladser. Ikke sådan at forstå, at de
tilsynsførende på forhånd indplacerer arbejdspladsen i en lukket forståelseskasse, men som
en søgemodel til at få centrale arbejdspladslogikker frem i dialogen. F. eks. er det godt at have
lovgivnings-grundlaget helt present i fængslerne, og være imødekommende overfor
diskussioner, der omhandler hjemmel og afgørelser. Mens det på botilbudsområdet er vigtigt
også at inddrage beboernes trivsel i diskussionen, og at henvisning til love og regler nok ikke
flytter så meget på arbejdsmiljøet her

11.3.

Arbejdstilsynet og storyline om psykisk arbejdsmiljø.

Den overordnede storyline om psykisk arbejdsmiljø bevæger sig aktuelt fra et organisatorisk
belastningsparadigme mod et trivselsparadigme med afstikkere til de mere individuelle
tilgange med personlighedstræk og copingmekanismer i fokus. I Marteen Hajers tænkning
skaber forandringer i overordnede storylines også mulighed for, at nye koalitioner kan finde
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sammen og skabe nye former for samarbejde. Indenfor det psykiske arbejdsmiljø har
bevægelsen væk fra det problemorienterede og det stærkere fokus på trivselsperspektivet
givet arbejdsmiljøorganisationen en ny samarbejdspartner i HR afdelingerne, som er
ansvarlige for udviklingsprocesser rettet mod at øge trivsel og kompetencer på
arbejdspladserne. Denne nye spiller i koalitionen er ikke fokus for Arbejdstilsynets regulering,
men er i høj grad en aktiv medspiller i andre typer af udviklingsprojekter, som også
indbefatter det psykiske arbejdsmiljø. Men det kunne jo tænkes at tilsynet, kunne styrke den
interne koalition på virksomheden ved også at medtænke kontakt med og invitere eventuelle
HR afdelinger på arbejdspladserne med i tilsynsprocessen.
Det vigtigste spørgsmål er dog stadig, om Arbejdstilsynet skal forlade sin risiko- og
belastningsbaserede tilgang og dermed bevæge sig med den overordnede storyline om
psykisk arbejdsmiljø ud på de anerkendende veje, hvor opfattelsen er, at det er nemmere og
mere effektivt at arbejde med trivsel og det gode arbejdsmiljø, end at fokusere på risici og
problemer. Her vil det gavne diskussionen at udskille tilsynsformålet i de to forskellige
delopgaver: vurderingsopgaven og igangsætning af forandringsindsatser på arbejdspladserne.
Tilsynet har ved at udvikle sin praksis omkring de seks risikofaktorer skabt et håndterligt og
legitimt grundlag for sin tilsynspraksis, som oven i købet ser ud til at bestå sin prøve i
ankesystemet. Arbejdspladserne ser ud til at acceptere risikotænkningen som et
udgangspunkt for vurderingsgrundlaget, og beskrivelserne af de konkrete problemer i
arbejdet, som tilsynet afgiver afgørelse på baggrund af. Så langt så godt.
Når det kommer til tilsynets vejledningsopgave, som sigter mod at sætte arbejdspladserne i
gang med at løse deres problemer, bliver det hensigtsmæssige i at fastholde
belastningsparadigmet mere tvivlsomt. Tvivlen bliver ikke mindre af, at arbejdspladsernes
forhold til tilsynet bliver utydeligt, når tilsynet må vejlede om noget, men f. eks. ikke foreslå
løsninger på de konkrete problemer, de selv har været med til at udpege. Diskussionen er en
del af den større diskussion om, hvem der skal rådgive om psykisk arbejdsmiljø på
arbejdspladserne, og hvordan grænsefladen til tilsynets vejledningsfunktion bedst formes. En
diskussion som er aktualiseret af den nye 2020 planen om arbejdsmiljø, som giver tilsynet en
større vejledningsopgaven if. tilsynsindsatsen og som vi vender tilbage til i slutningen af dette
afsnit.

11.4.

Relevante paradigmer på forskellige områder i psykisk arbejdsmiljø.

For arbejdspladserne viser undersøgelsen, at forståelserne af psykisk arbejdsmiljø er mange
og varierer i deres sammensætning af paradigmer fra arbejdsplads til arbejdsplads.
Blandinger mellem de organisatoriske og de individuelle paradigmer, samt fokus på
problematiske kontra fokus på det positive i arbejdsmiljøet er mikset op på en måde, så et
egentligt mønster ikke viser sig.
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Arbejdspladserne adskiller også opfattelserne af, hvordan problemer opstår i det psykiske
arbejdsmiljø og hvordan de skal løses. Et forsigtigt bud på en tendens er, at jo tættere man er
på at skulle tage sig af komplicerede problemer, der har eksisteret i længere tid, jo mere
tilbøjelig er man til at anskue problemet som individuelt. Samtidigt viser der sig et tydeligt
billede af, at store systematiske indsatser på arbejdspladserne, som vurderes som positive af
interviewpersonerne, primært retter sig mod de organisatoriske forhold med ændring af
arbejdstilrettelæggelsen som omdrejningspunkt.
Brugen af forebyggelsesinitiativer som retter sig mod de organisatoriske indsatser og
afhjælpningsaktiviteter rettet mod det individuelle niveau er anvendt på arbejdspladserne,
men den omvendte brug af paradigmerne ses også. I tilsynets spørgeguides er der fokus på
risikofaktorernes tilstedeværelse, forebyggelsesinitiativer og konsekvenserne for arbejdets
udførelse. Hermed skelnes ikke mellem primære, sekundære og tertiære
forebyggelsesindsatser, og denne skelnen mellem de forskellige opgaver i
arbejdsmiljøarbejdet kunne det være gavnligt for arbejdspladserne at blive indført i. De
primære indsatser er de generelle og organisatoriske opgaver med at udvikle
arbejdstilrettelæggelsen og strukturen omkring opgaveløsningen. De sekundære
forebyggelsesinitiativer er rettet mod styrkelse af de ansattes copingmekanismer og kan
stadig være en opgave, der løses i fællesskab. Men de tertiære behandlingsopgaver af ansatte,
hvis helbred er påvirket, kan kun meningsfuldt løses på det individuelle niveau.
De tilsynsførende er i øjeblikket de dominerende arbejdsmiljøaktører, som møder
arbejdspladserne med direkte fokus på håndteringen af deres arbejdsmiljø. Disse møder
indebærer unikke muligheder for at skabe en kompetenceudvikling af arbejdsmiljøaktørerne
på arbejdspladserne, som kan kvalificere dem til at vælge relevant viden og relevante metoder
til de konkrete arbejdsmiljøopgaver. Håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø er stadig
præget af en usikker brug af viden fra forskellige paradigmer, samtidigt med at der er en
stigende erkendelse af at der nødvendigvis må anvende viden produceret indenfor flere
paradigmer, for at kunne forebygge, afhjælpe og håndtere problemer i det komplekse
psykiske arbejdsmiljø. Hvordan denne udvælgelse af hensigtsmæssig viden til forskellige
arbejdsmiljøgaver bedst gribes an, er der ingen tydelige anvisninger på. Både i forskning og
blandt arbejdsmiljøaktører er der en tendens til at argumentere for ét bestemt perspektiv
som forsøges anvendt på alle aspekter af det psykiske arbejdsmiljø. Dermed overlades det til
arbejdspladserne selv, at finde frem til den relevante blanding og brug af de forskellige
tilgange, og fristelsen til at lægges sig fast på én tilgang, i en ”one fits all” tænkning må være
stor. I arbejdsmiljøorganisationerne på de undersøgte casearbejdspladser er en sådan ensidig
fastlåsning ikke den dominerende, men til gengæld er det meget vanskeligt for
arbejdspladserne at orientere sig i de mange forståelser af problemtyper og
løsningsmuligheder. De tilsynsførende kunne hjælpe arbejdspladserne med en mere
hensigtsmæssig brug af den tilbudte viden. F.eks. at arbejdspladserne trækker på viden fra
belastningsparadigmet, når ansatte oplever fysiske og psykiske symptomer på dårligt psykisk
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arbejdsmiljø, mens trivselsparadigmets viden om positiv udvikling af arbejdsglæde og trivsel
er relevant, når fundamentet til det gode arbejdsmiljø er på plads og behovet er rettet mod
udvikling og optimering.
På samme måde kunne en tydeligere fordeling af opgaverne med at både forebygge og
afhjælpe et dårligt psykisk arbejdsmiljø bidrage til, at arbejdspladsens opbygger deres
håndtering af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladserne har brug for en
institutionaliseringsproces, hvor de formelle fora udvikler og fastholder, at deres opgave er at
udarbejde overordnede politikker, mens de udførende dele af forebyggelses- og
afhjælpningsaktiviteterne skal integreres andre steder i organisationen. De tilsynsførende
kunne som en videreudvikling af tilsynet med den etablerede arbejdsmiljøorganisation
skubbe til spørgsmålet om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen fordeler deres opgaver. Men
denne kompetenceudvikling af medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen ligger i øvrigt
stadig overvejende hos organisationer og i arbejdsmiljøuddannelsen, som har og bør have
stadigt større fokus på en strategisk tilgang til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i
forlængelse af de sidste revideringer af arbejdsmiljølovgivningen om arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

11.5.

Medarbejderindflydelse og støtte fra øverste ledelse igen, igen?

Denne undersøgelse bekræfter allerede dokumenteret viden om, at en høj grad af
medarbejderdeltagelse, en overordnet styring af udviklingsprojekter, støtte fra den øverste
ledelse og et organisationsdrevet arbejdsmiljøarbejde har sammenhæng med fremdrift i
arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
Støtte fra den øverste ledelse og etableringen af et organisationsdrevet arbejdsmiljøarbejde er
det vanskeligt at komme udenom i arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. I
undersøgelsen ser det dog ikke ud til at selve tilsynsforløbet er med til at finde større
ledelsesstøtte frem, som resultat af tilsynsforløbet. Men i reguleringssammenhængen er der
her en mulighed for at minde arbejdspladser om, at ledelsens ansvar bygger på et
lovgivningsgrundlag og at der findes vejledning til arbejdspladserne i, hvordan
udviklingsprocesser gives de bedste betingelser. Ledelsesstøtte er for udviklingen af det
psykiske arbejdsmiljø helt central, fordi indsatser på dette område griber dybt ind i
organisationens styrings- og belønningssystemer, hvis de skal berøre nogle af de
fundamentale betingelser for at udvikle arbejdsmiljøet. Om tilsynet har mulighed for at skabe
yderligere engagement fra ledelsesside er forsøgt gennem involvering af ledelsesniveauet,
hvor det umiddelbart ser det ud til at virke på de allerede engagerede ledere, mens de mere
passive ikke bliver aktiveret gennem selve tilsynsprocessen.
På de casearbejdspladser, som har arbejdet længst med indsatser rettet mod forbedring af det
psykiske arbejdsmiljø, er flere væsentlige og nye forståelser opstået af, hvordan arbejdet med
det psykiske arbejdsmiljø skal forstås og håndteres. Der er en vågnende bevidsthed om, at de
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positive resultater af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er overlappende med de
metoder, man har brugt i arbejdet med at udvikle og skabe forbedringerne, - altså at midlet og
målet er sammenfaldende: Den gode håndtering af det psykiske arbejdsmiljø.
Desuden skaber den øgede medarbejderdeltagelse nye samarbejdsplatforme på tværs af
organisationerne. De ny samarbejder giver fx mulighed for at arbejdsgrupper kan være
nytænkende og sprænge gamle fastlåste mønstre og overlade beslutninger om deres
indstillede forslag til ledelsen og de etablerede fora. På tværs af allerede indstuderede
positioneringer giver det også nye muligheder for at både medarbejdere og ledere kan skabe
nye gensidige positioneringer og dermed opbløde og bevæge handlingsrummet.

11.6.

Udvikling af sprog og positioneringer er en vej til at skabe forandringer

Dette fører videre til tilsynets arbejde med at skabe en forståelse på arbejdspladserne af, at
deres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø skal gavne arbejdspladsen selv, frem for at de
positionerer sig som tvunget til at gøre en indsats. I et reguleringsperspektiv kunne de
tilsynsførende sætte mere lys på arbejdspladsernes forholden sig til deres arbejde med at
forstå og håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynet ville dermed udvide det læringsrum,
hvor sprogbruget om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø blev styrket og positive og
negative erfaringerne med metoder til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø blev trukket
frem. Arbejdspladsernes møde med de tilsynsførende er en unik anledning til, at de bliver
trænet i at synliggøre de forskellige diskussioner, som på deres arbejdsplads skaber både
problemforståelse og løsningsmulighederne i det psykiske arbejdsmiljø, samt de
sammenhænge eller mangel på sammenhænge, der er skabt her.
Centralt i det studie er undersøgelsen af forholdet mellem de tilsynsførende og
arbejdspladsens aktører og hvordan dette samspil kan beskrives og forstås som gensidige
positioneringer af hinanden. I mødet med tilsynet opstår positioneringer, som er langt mere
nuancerede end blot kontrollør/kontroleret. De tilsynsførendes positionering kan i
overskrifter beskrives som: Skubberen, Vidnet, Muren, Vejlederen, Terapeuten,
Alliancedanneren og Modstanderen. Hver af disse positioneringer er ikke i sig selv nok for at
skabe handling. Så for den tilsynsførende gælder det om, ikke at blive låst fast i en eller to
positioneringer, men at kunne skabe bevægelse og forandring i positionerne, for at skubbe til
størst mulig udvikling.
Observationerne af tilsynene viser, hvordan de tilsynsførende bevæger relationen i
tilsynsmødet væk fra en kontrollerende/kontrolleret position til at anvende flere af
ovenstående positioneringspar undervejs i forløbet. Bevægeligheden gennem de forskellige
måder, som tilsynet og arbejdspladsen relaterer sig til hinanden på, er en forudsætning i sig
selv, når skub, forandring og bevægelse er det langsigtede mål i tilsynsprocessen.
Casematerialet viser på samme måde, at når arbejdspladsens fortælling får hovedvægt på et
enkelt af positioneringerne, så mistes potentialer ved at have inddraget nogle af de andre
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mulige positioneringer. Det er f.eks. ikke nok at skubbe og vejlede, hvis der mangler en mur til
at spille bold op ad med forskellige opfattelser af problemer og løsninger. Og det er ikke nok
at skabe alliancer og motivation, hvis der mangler vejledning i, hvilken viden arbejdspladsen
kan trække på.
Denne sammenkædning af arbejdspladsens behov og brugen af positioneringerne som
forandringsmetode kræver specialisering af de tilsynsførendes kompetencer. Kompetencerne
er tilstede i Arbejdstilsynet, og de er organiseret i task forces, som alle tilsynsførende kan
trække på. Om tilsynsførende uden at have de fornødne kompetencer også skal løse disse
opgaver, er det ikke muligt indenfor dette projekt at svare på. Der er dog ingen tvivl om, at
arbejdet med forandringsprocesser på denne avancerede måde kræver både en faglig viden
om organisationsudviklingsprocesser og et fagligt miljø, som understøtter brugen af denne
viden, også ude på de arbejdspladser, hvor konfliktniveauet er højt. Kort sagt må
Arbejdstilsynet have en kompetencestrategi klar, som følger op på de behov for øget
specialistviden som tilsyn med de arbejdspladser, som endnu ikke har taget fat om deres
problemer i det psykiske arbejdsmiljø viser.

11.7.

De tilsynsførendes strategier og arbejdspladsernes taktikker.

Projektet har fremtrukket de tilsynsførendes typer af strategier i hele tilsynsprocessen som et
kontinuum indrammet af en deterence strategi i den ene ende, hvor kontrol elementet er i
fokus og i den anden ende en forventningsafstemningsstrategi, som skal imødegå urealistiske
forventninger fra arbejdspladsen. I mellem de to ender af dette kontinuum fokuserer de
tilsynsførende på motiverende strategier. De tre beskrevne motiverende strategier er
strukturering af tid og rum i tilsynsprocessen og at operere på forskellige niveauer i
organisationen.
Arbejdspladsens taktikker i tilsynet kan beskrives som imødekommende, tøvende, skeptiske,
forsvarende, kritiske, ligeglade eller modspillere. Hver af disse taktikker mødes med
strategier fra de tilsynsførende, hvor brugen af tid, rum og involvering af forskellige niveauer
på arbejdspladsen er centrale.
For specielt tidsstrategien viser der sig et modsætningsforhold mellem de tilsynsførendes
udvikling af deres praksis og Arbejdstilsynets design af tilsynsforløb med det psykiske
arbejdsmiljø. De tilsynsførende benytter sig bl.a. af udstrækning af tilsynsforløbet over tid, for
at give arbejdspladserne mulighed for at bearbejde informationerne fra de tilsynsførende og
dermed kunne beholde en offensiv position i forløbet. Arbejdstilsynets design af
tilsynsforløbene bygger på et komprimeret og effektivt ressourceforbrug på arbejdspladserne.
I de nye risikobaserede tilsyn udmelder tilsynet, at de fortrinsvist skal være afviklet over én
dag på virksomheden, dog kan der anvendes mere tid i særlige situationer, herunder er
tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø nævnt som eksempel.
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11.8.

At fastfryse et øjebliksbillede eller igangsætte en forandring?

I modsætningsforholdet mellem tilsynet logik om tidsforbrug som effektivt og komprimeret
og de tilsynsførendes brug af at sætte tempoet op eller ned som en strategi overfor
virksomheden, synliggøres igen tilsynets tosidige formål: De tilsynsførende skal tilvejebringe
et vurderingsgrundlag, der kan føre til en afgørelse om arbejdspladsens opfyldelse af
lovgivningsbestemmelser. Samtidigt er alle reguleringsaktører enige om, at det langsigtede
formål med tilsynet er at skabe bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Skarpe og hurtige
afgørelser er ikke altid vejen frem for at skubbe til denne forandringsproces. Nok tværtimod.
De korte og komprimerede tilsyn kan opfylde vurderingsformålet, som vægter præcise
øjebliksbilleder og vurderinger i forhold til gældende krav. Men de understøtter ikke, at der
bliver sat en forandringsproces i gang, ved at de tilsynsførende bruger en tidsstrategi, hvor de
skubber, afventer, kommer tilbage og fastholder arbejdspladsen i, at dette ikke er et
enkeltstående, tilfældigt besøg men et vedholdende krav, som bliver fastholdt over et længere
tidsforløb.
Før Arbejdsmiljøreformen i 2004 blev rådgivnings- og forandringsopgaven varetaget af
Bedriftssundhedstjenesten. Opgavefordelingen mellem de rådgivende og de kontrollerende
aktører var dermed tydelig og adskilt og hullet, efter at de rådgivende aktører er forsvundet
fra reguleringssystemet og overgået til en privat og markedsstyret form, er markant.
Arbejdspladserne er interesseret i at få vejledning om, hvordan de kan arbejde med at
forbedre arbejdsmiljøet. De tilsynsførende vil gerne supplere deres opgave med at fastfryse et
øjebliksbillede i vurderingsøjemed med at skubbe forandringer i gang på arbejdspladserne.
Arbejdstilsynets udmeldinger viser heller ikke en modsætning i forhold til at opnå dette
formål, men den måde de organiserer og planlægger tidsforbruget i tilsynet på viser ikke, at
man understøtter dette formål.

11.9.

Langmodighedens grænse

En klassisk forståelse af regulering er ”at få nogen til at gøre noget andet end de selv ville have
gjort” (Kamp & Nielsen 2008). Afslutningsvist er det på sin plads at understrege, at dette
studie viser at tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø har igangsat aktiviteter på disse seks
arbejdspladser, som ellers ikke ville være igangsat.
Omvendt viser studiet også, at for nogle af arbejdspladserne er langsommeligheden så
udstrakt, at man kan spørge om det er rimeligt, at der ikke sker en forbedring af
arbejdsmiljøet noget hurtigere, når der er konstateret helbredstruende risici. De
tilsynsførende har selv en opfattelse af, at de kommer igen indtil arbejdspladsen en dag
forstår vigtigheden af og evner at iværksætte tiltagene. En imponerende tålmodig indstilling,
men måske uholdbar i forhold til, at der f. eks. over en årrække på en af de undersøgte
arbejdspladser indenfor det samme arbejdsområde er afgivet tre påbud om forebyggelse af
vold og trusler, uden at arbejdspladsen har reageret konstruktivt på det. Endnu.
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