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4 Det psykiske  
arbejdsmiljø forværres 6 APV er en  

jungle af valg 8 Privatansatte akademikere  
får nye overenskomster

Arbejdspladsvurdering (APV) som 
værktøj til at skabe bedre psykisk 
arbejdsmiljø er spild af tid og 
penge, mener arbejdsmiljøekspert. 
Arbejdsmiljøindsatsen er slået fejl, 
konkluderer beskæftigelsesministe-
ren oven på nye tal, der viser stigning i 
psykiske problemer blandt beskæftigede.  

Ekspert:  
APV er  
spild af  
tid og  
penge 

Det er et lovkrav, at alle virksomheder 

med ansatte skal lave en arbejdsplads-

vurdering (APV).

Den skal sætte arbejdsmiljøindsatsen 

på den enkelte virksomhed i system og 

er derfor et vigtigt omdrejningspunkt 

for at skabe et godt arbejdsmiljø på  

arbejdspladsen. 

Men APV’en er helt ubrugelig,  

når det gælder psykosociale problemer 

som mobning og stress. Det mener  

selvstændig konsulent og forsker  

i Task-Consult Tage Søndergård  

Kristensen, som er tidligere professor 

på Det Nationale Forskningscenter  

for Arbejdsmiljø (NFA). Artiklen fortsætter på side 2  



“APV er spild af tid og penge, når vi  

taler om det psykosociale arbejdsmiljø.  

På det fysiske og ergonomiske område  

kan det være en udmærket metode, men 

der findes andre, der er bedre”, siger  

Tage Søndergård Kristensen, som har  

forsket i psykisk arbejdsmiljø siden 1976 

og gennemført mange kortlægninger af 

det psykiske arbejdsmiljø.

Den konklusion er evalueringskonsulent 

og direktør i TeamArbejdsliv Flemming  

Pedersen delvist enig i. 

“Laver man en APV fx hvert tredje år 

og stiller den ind på hylden, uden at  

den får virksomheden til løbende at  

få fokus på, hvorfor problemer med  

fx stress og mobning opstår, og så også 

efterfølgende handle på det, så giver  

det ikke mening at lave en APV”, siger 

Flemming Pedersen. 

Stigende andel med  

psykiske problemer

Der er masser af årsager til at rette lup-

pen mod årsagerne til problemer med det 

psykiske arbejdsmiljø på danske arbejds-

pladser. Der er nemlig sket en stigning på 

17 procent i andelen af beskæftigede, der 

er psykisk overbelastede. 

Det viser en endnu ikke offentliggjort 

undersøgelse “Arbejdsmiljø- og Helbred" 

fra NFA, som er baseret på svar fra 35.000 

beskæftigede i Danmark. 

Et notat fra Beskæftigelsesministeriet 

om de nye tal viser, at andelen af beskæfti-

gede med psykiske belastninger og symp-

tomer er på 17 procent, og at andelen er 

steget hvert år i perioden fra 2012 til 2016 

fra 14,5 til 16,9 procent. 

Udviklingen går altså stik mod rege-

ringens 2020-målsætning om, at andelen 

af psykisk overbelastede i beskæftigelse 

skal være faldet til 11,6 procent  

for at være reduceret med 20 procent i 

2020, som målsætningen hedder. 

De nye tal i undersøgelsen har allerede 

før selve offentliggørelsen af undersøgel-

sen fået alarmklokkerne til at ringe i  

Beskæftigelsesministeriet. 

  Artikel fortsat fra forsiden

Andel af  
beskæftigede  

med væsentlige  
psykiske belastninger  

og symptomer 

Det Nationale Forskningscen-

ter for Arbejdsmiljø (NFA) måler 

udviklingen i reduktionsmålet ved 

beregning af et indeks baseret på 

spørgeskemaundersøgelsen “Ar-

bejdsmiljø og Helbred”. Indekset 

måler andelen af beskæftigede, 

der angiver, at de er udsat for væ-

sentlige psykiske belastninger og 

samtidig har en relativt høj grad 

af symptomer. En person kan kun 

tælle én gang. 

En person falder inden for  

indekset, hvis han/hun: 

•  Er udsat for en høj grad af psy-

kosociale påvirkninger (fx følel-

sesmæssige krav og tidspres) og 

samtidig oplever en relativt høj 

grad af symptomer på stress.  

•  Er udsat for vold og/eller trusler 

om vold og samtidig har en rela-

tivt høj grad af symptomer  

på depression. 

•  Er udsat for mobning og sam-

tidig har en relativt høj grad af 

symptomer på depression. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet, 

Status for arbejdsmiljøindsatsen 

frem mod 2020.

Udvikling

Andel af beskæftigede,  

der har væsentlige psykiske  

belastninger og en relativt  

høj grad af symptomer

14,5%
2012

15,1%
2014

16,9%
2016

Det svarer til en stigning på 

16,8%
i perioden 2012-2016. 

Målsætning

Andelen skal falde til 

11,6%
for at nå 2020-målsætningen 

om, at andelen af beskæftigede,  

der er psykisk overbelastede,  

skal være reduceret med

20%
i 2020. 
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Beskæftigelsesminister Troels Lund 

Poulsen (V) vil nedsætte et ekspertudvalg, 

der skal udrede indsatsen på arbejdsmiljø-

området og komme med anbefalinger  

til en ny og forbedret indsats. 

“Med de tal kan jeg konstatere, at ar-

bejdsmiljøindsatsen er slået fejl. At indsat-

sen simpelthen ikke virker efter hensigten. 

Derfor vil regeringen – med inddragelse af 

forligskredsen – nedsætte et ekspertud-

valg, der skal gentænke indsatsen på områ-

det”, siger Troels Lund Poulsen. 

Et voksende bål

De nye tal bærer dog blot brænde til et 

voksende bål. Udviklingen er nemlig ikke 

ny. Også en undersøgelse fra 2015 om psy-

kisk arbejdsmiljø fra Akademikerne blandt 

28.000 akademikere viste, at 14 procent 

af akademikerne har et dårligt psykisk ar-

bejdsmiljø, mens 38 procent i nogen grad 

har et godt psykisk arbejdsmiljø. Mindre 

end hver anden adspurgte angav, at man 

har et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Derfor mener formand for Akademiker-

ne Lars Qvistgaard også, at det kun kan 

gå for langsomt med at få vendt den ne-

gative udvikling. 

“Det er uacceptabelt, at vi ikke er 

bedre til at forebygge problemer med 

psykisk overbelastning på det danske 

arbejdsmarked. Beskæftigelsesministe-

riets nye ekspertudvalg er vigtigt, så der 

kan tages ordentlig fat om problemerne. 

Vi ser frem til at deltage i ekspertudval-

get”, siger Lars Qvistgaard. 

Det er arbejdsgiverens ansvar at skabe 

et godt psykisk arbejdsmiljø, og medarbej-

derne skal inddrages i processen med at 

skabe trivsel på arbejdspladsen. Men skal 

det dårlige arbejdsmiljø forbedres for knap 

hver sjette, som er i et arbejdsmiljø med 

psykiske problemer, så skal det ifølge Tage 

Søndergård Kristensen i hvert fald ikke ske 

med en APV, selvom det er et lovkrav. 

Når det psykiske arbejdsmiljø lider på 

mange danske arbejdspladser, så skyldes 

det nemlig ifølge ham dårlig ledelse og 

dårligt samarbejde på arbejdspladsen. 

“Da det netop er gennem god ledel- 

se og godt samarbejde, at forholdene  

skal forbedres, så bider tingene sig  

selv i halen. Man kan ikke forbedre  

dårlig ledelse ved hjælp af dårlig ledel-

se. En skrue kan heller ikke skrue skruer 

i. Det er i virkeligheden såre simpelt”,  

siger Tage Søndergård Kristensen. 

Formålet er ikke at trives

Det er vigtigt, at der både er kompeten-

cer og et klima i virksomheden, hvor lede-

re og medarbejdere efterfølgende åbent 

kan diskutere, hvad der ligger bag sva-

rene. Hvis der er lavet en kvantitativ APV. 

Ellers er det svært at handle på dem bag-

efter, forklarer Flemming Pedersen fra 

TeamArbejdsliv. 

“Det kræver, at virksomheden arbejder 

aktivt med svarene, og det er ikke altid, 

det lykkes at udfolde den indsats. Den 

gode virksomhed kan jo sagtens klare sig 

uden en APV, hvis den formår at sætte fo-

kus på det psykiske arbejdsmiljø løben-

de”, siger Flemming Pedersen. 

Spørger man Tage Søndergård Kristen-

sen, om forskerne på området er enige i 

deres vurdering af APV, så er svaret nej. Der 

er ud over dårlig ledelse på arbejdspladsen 

yderligere to årsager til, at metoden ikke 

duer. Man opnår ikke bedre trivsel ved at 

have bedre trivsel som mål. Det er nemlig 

ikke arbejdspladsens formål, at de ansatte 

skal trives. Målet er at løse kerneopgaven 

til gavn for borgere og kunder.  

“Hvis man løser kerneopgaven med høj 

kvalitet, så trives man. Trivsel, engage-

ment og stolthed kommer af høj kvalitet 

i kerneopgaven. At sætte trivsel som mål 

er en form for kollektiv narcissisme, som 

ikke fører til noget”, siger han.

Det tredje forhold er de gængse triv-

selsmålingers meget lave kvalitet. Så hvis 

det gav mening at gå efter høj trivsel som 

mål, ville man alligevel ikke være hjulpet 

af en medarbejdertilfredshedsundersø-

gelse (MTU), da kvaliteten i de fleste kon-

cepter på området er så ringe. 

I disse år forsøger man ellers netop at 

regulere mange ting via lovgivning og 

kontrol. For eksempel mobning, trivsel 

hos skolebørn, vold i hjemmet osv. Men 

spørgsmålet er, om man kan regulere den 

slags gennem lovgivning, forklarer Tage 

Søndergård Kristensen. 

“På alle disse områder går det mildest 

talt ikke særlig godt. Hvis man ville hånd-

hæve lovgivning på området, ville det 

kræve, at man havde BST i Danmark, og 

den har vi afskaffet, og en standardiseret 

målemetode for det psykiske arbejdsmil-

jø, og det ønsker man ikke”, siger han  

og fastslår: 

“Er det ikke tankevækkende, at Ar-

bejdstilsynet, Det Nationale Forsk-

ningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejds-

skadestyrelsen er kendt for dårligt 

arbejdsmiljø? Det viser vel, at vejen ikke 

går gennem APV og større viden”, siger 

Tage Søndergård Kristensen.   
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•  Problemstillingerne har ændret sig 

de sidste 20-30 år. Før var det "dig og 

din maskine" (eller skrivebord). Nu 

er det "dig og de andre". 

•  De vigtigste psykiske arbejdsmiljø-

problemer er relationelle. Og der er 

tre vigtige relationer: mellem kol-

legerne, mellem kolleger og ledere, 

mellem ansatte og borgere/kunder. 

•  Derfor handler de vigtigste proble-

mer i dag om mobning, chikane, 

(trusler om) vold, dårlig ledelse, kon-

flikter, manglende anerkendelse, for 

mange forandringer, mangel på støt-

te, fordeling af arbejdsopgaver osv. 

•  Alle disse problemer "starter forfra 

hver morgen" og bliver ikke løst en 

gang for alle. Derfor er de uegnede 

til APV, som stammer fra de fysiske 

faktorers tid. 

Kilde: Tage Søndergård Kristensen,  

arbejdsmiljøkonsulent i Task-Consult

ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)



Akademikere:  

Det psykiske  
arbejdsmiljø forværres

Problemerne med det psykiske arbejds-

miljø stiger på danske arbejdspladser.  

Nye tal fra Det Nationale Center for Ar-

bejdsmiljø (NFA) viser, at andelen af be-

skæftigede med psykiske belastninger  

og symptomer er på 17 procent, og at an-

delen er steget hvert år fra 2012 til 2016 

med ialt 19 procent. Den udvikling gen-

kender de akademiske fagforbund. 

“Vi har ingen indikationer af, at der er 

sket forbedringer med det psykiske ar-

bejdsmiljø for akademikerne. Tværtimod 

hører vi fra medlemsorganisationer, at det 

er blevet værre. Så vi er meget opmærk-

somme på området”, siger Malene Salskov 

Amby, som er chefkonsulent for arbejds-

miljøområdet hos Akademikerne og des-

uden sidder med i bl.a. Arbejdsmiljørådet.

Heller ikke formand for Dansk Magister-

forening (DM) Camilla Gregersen er positiv. 

“Der er desværre ingen grund til at tro, 

at vores medlemmer har det bedre end 

den samlede population målt i NFA-talle-

ne. I Dansk Magisterforening får vi  

løbende mange henvendelser om ringe  

arbejdsmiljø fra medlemmerne”, siger 

DM’s formand. 

En 2015-undersøgelse fra Akademiker-

ne viste bl.a., at 14 procent af 28.000  

adspurgte har et dårligt arbejdsmiljø, 

mens 38 procent har et nogenlunde psy-

kisk arbejdsmiljø. Under hver anden  

har et godt arbejdsmiljø. 

Selvom Akademikerne ikke har lavet ny 

kørsel på området siden da, lyder tilbage-

meldingerne, at højtuddannede er under 

pres på arbejdspladserne. Mange steder 

bliver der skåret ned, og det bliver derfor 

svært at levere en god kvalitet samtidig 

med at arbejdsmængden vokser. 

“I værste fald opstår de modløshed, 

fordi mange oplever, der ikke kommer re-

elle, gode løsninger på de problemer der 

er. Mange oplever, det er svært at få klare 

rammer for, hvad det egentlig er der skal 

løses, og at der ikke er sammenhæng mel-

lem den tid, der er til rådighed, og mæng-

den af opgaver, der skal løses”, siger  

Malene Salskov Amby. 

Øgede stressproblemer er en af de ty-

deligere faktorer, som er en konsekvens 

af den udvikling. Flere melder desuden, 

at de bruger så meget tid og energi på ar-

bejdet, at det går ud over deres fritids- og 

familieliv. Selvom akademikere er forbe-

holdne med at melde sig syge, er øget sy-

gefravær også en konsekvens af dårligt 

arbejdsmiljø. 

APV og så ingenting

Hos Akademikerne ser man rigtig mange 

eksempler på, at højtuddannede oplever, 

hvordan en APV bliver gennemført og så 

venter lang tid, før der sker noget, hvis 

der da overhovedet sker noget. 

“En APV-proces kan i nogle tilfælde li-

gefrem forværre problemerne, hvis der 

ikke bliver handlet på den efterfølgende”, 

siger Malene Salskov Amby. 

Hun mener dog, at selve tanken med 

APV’en er rigtig god. En APV kan være 

med til at skabe åbenhed om problemer-

ne med det psykiske arbejdsmiljø.  

Men nøgleordet er handling. 

“Det er vigtigt, at der bliver lavet en mere 

Det psykiske arbejdsmiljø er blevet værre blandt akademikerne på danske 
arbejdspladser. Der mangler reelle løsninger på voksende arbejdsmængde,  
øgede kvalitetskrav og for dårlige ledelseskompetencer, lyder kritikken. 

“I Dansk Magisterforening får vi løbende mange  
henvendelser om ringe arbejdsmiljø fra medlemmerne”. 
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening
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aktiv handlingsplan for, hvordan man kan 

skabe forandringer på basis af en APV.  

Og det er vigtigt, at der er en åben og 

konstruktiv dialog mellem ledelse og  

ansatte om at løse de problemer, der  

måtte komme til udtryk i APV’en”, 

siger Malene Salskov Amby. 

Camilla Gregersen pointerer, at selve 

det at lave en APV ikke løser problemer-

ne, men APV’en er et værktøj til at få 

startet en dialog om de problemer, der 

bliver oplevet på arbejdspladserne.

“APV’ens anvendelighed er betinget 

af, at der bliver fulgt op. Bruger man 

kun APV’en som et spørgeskema, der 

skyndsomt bliver lagt i skuffen, bliver 

det en frustrerende proces for medar-

bejderne”, siger Camilla Gregersen.

Malene Salskov Amby forklarer, at  

der er metodefrihed i en APV. Mange  

forbinder ellers APV’en med et langt 

spørgeskema, men det behøver den  

slet ikke at være. 

“Det er vigtigt, at vi sætter aktivt ind 

for at hjælpe arbejdspladserne til at 

blive bedre til at bruge APV på en kon-

struktiv måde, der passer til det enkelte 

sted. Mange laver en hurtig måling, som 

de så er usikre på, hvordan de samler op 

på”, siger Malene Salskov Amby.

 

God ledelse er meget væsentlig

Camilla Gregersen mener, at der skal 

sættes ind på tre fronter for at lette det 

psykiske arbejdspres på akademikerne. 

Det handler om arbejdspres, forandrin-

ger og ledelseskompetencer. 

“Når der er nedskæringer, sker der 

ofte ikke en prioritering af opgaverne  

og ambitionerne. Derfor ender det  

nogle gange med, at det bliver den  

enkelte medarbejder, som sidder med 

aben, når ressourcerne ikke svarer til  

de opgaver, der skal løses. Det er i  

høj grad stressfremkaldende”, siger  

magistrenes formand og fortsætter:

Forandringer er et af de områder, der 

påvirker i stigende grad. Forandrings-

processerne accelererer i disse år, og når 

der sker forandringer i organisationer og 

på arbejdspladser, er det vigtigt, at ind-

virkninger på arbejdsmiljøet vurderes, 

allerede inden man går i gang. Ikke for 

at bremse udviklingen, men for at skabe 

den bedste proces og forebygge eventu-

elle utilsigtede konsekvenser.

“Vi ved, at lederne anser det for en rele-

vant og vigtig opgave at håndtere det psy-

kiske arbejdsmiljø, men de har ikke altid 

de tiltrækkelige redskaber”, siger Camilla 

Gregersen og påpeger, at det er vigtigt, at 

indsatsen med at forbedre det psykiske ar-

bejdsmiljø er forankret i den øverste ledelse. 

“Det er en forudsætning for, at lederne 

på et lavere niveau kan løfte opgaven på 

linje med øvrige ledelsesopgaver”.

Også Malene Salskov Amby understre-

ger, hvor væsentlig god ledelse er, for at 

man får skabt et godt psykisk arbejdsmil-

jø på arbejdspladserne. De steder, hvor 

der er et godt psykisk arbejdsmiljø, hæn-

ger det typisk sammen med at man tager 

det psykiske arbejdsmiljø alvorligt. 

Ledelserne skal blive endnu bedre til 

at sætte ord på, hvad det er, man skal  

på arbejdspladserne, hvilke opgaver  

der skal løses, hvordan man prioriterer 

arbejdet og når målsætningerne. Det 

skal ske i dialog med medarbejderne,  

for medinddragelse er afgørende for  

et godt arbejdsmiljø, forklarer Malene 

Salskov Amby. 

Hun mener, at tiden er blevet moden 

til at komme i gang med at flytte virk-

somhederne på området. 

“Vi oplever, at der er flere, der har fået 

øje på vigtigheden i at have et godt psy-

kisk arbejdsmiljø. Derfor står mange og 

har brug for hjælp til at komme videre, 

og den bold skal de faglige forbund gri-

be”, siger Malene Salskov Amby.   

Mange højtuddannede oplever, der ikke kommer reelle, 
gode løsninger på problemer med psykisk arbejdsmiljø. Det 
kan i værste fald skabe modløshed, fortæller chefkonsulent 
for arbejdsmiljø hos Akademikerne Malene Salskov Amby.

“Vi har ingen indika-
tioner af, at der er sket 
forbedringer med det 
psykiske arbejdsmiljø 
for akademikerne”. 
Malene Salskov Amby,  
chefkonsulent i Akademikerne
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Der findes lige så mange arbejdspladsvur-

deringer (APV), som der findes virksomhe-

der. Der er nemlig sjældent to APV’er, der 

ligner hinanden, da den enkelte virksom-

hed typisk tilretter en APV, så den passer 

til de problemstillinger og områder, der 

ønskes belyst. Det gør det også meget 

svært at konkludere, hvornår en APV fun-

gerer godt, mindre godt eller slet ikke. 

“Det er lidt af en jungle. Der er mange 

leverandører og mange produkter på hyl-

den. Det er meget svært at sige, hvilken 

type APV man skal vælge. Man kan stå for 

den selv eller købe sig til den via eksterne 

leverandører. Det vigtige er, at man væl-

ger en proces, der er troværdig, og som de 

ansatte føler er fair, så man får mulighed 

for at diskutere både de negative og posi-

tive sider af det psykiske arbejdsmiljø”, si-

ger seniorforsker på Det Nationale Forsk-

ningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Thomas 

Clausen, som forsker i det psykosociale ar-

bejdsmiljø med særlig fokus på arbejdsta-

geres involvering i arbejdspladsen og de-

res oplevelse af mening i arbejdet.

Han forklarer, at der er udviklet en mas-

se former for spørgeskemaer og dialog-

metoder til arbejdet med det psykiske ar-

bejdsmiljø, mens hele rammen omkring at 

handle, diskutere og prioritere det efter-

følgende arbejde på en APV ofte glider lidt 

ud i sandet. 

“Det psykiske arbejdsmiljø kan gribes 

an på mange forskellige måder i en APV. 

Men der findes tilgange, som ikke er så 

grundige og måske ikke helt yder det psy-

kiske arbejdsmiljø den retfærdighed, det 

fortjener. Der mangler nogle redskaber 

og procesværktøjer, der gør det muligt for 

virksomhederne at holde næsen i sporet 

hele vejen gennem processen”, siger  

Thomas Clausen. 

APV er påkrævet

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge 

arbejdsmiljøloven udarbejde en skrift-

lig APV. Den giver en viden om, hvor man 

kan sætte ind for at forbedre det fysi-

ske og psykiske arbejdsmiljø. Der findes 

både kvantitative tilgange, som typisk er 

et spørgeskema, og de mere kvalitative 

APV’er, som har fokus på dialog. 

Begge har fordele og ulemper. Et spør-

geskema giver fx muligheden for anonymt 

at påpege problemer med sexchikane og 

mobning, som det kan være svært at rejse 

ansigt til ansigt med kolleger. Den lægger 

et godt fundament, men rykker ikke noget, 

hvis man ikke handler på det efterfølgen-

de. Omvendt er det typisk med den mere 

dialogbaserede tilgang. 

NFA har udviklet et spørgeskema om 

psykisk arbejdsmiljø. Spørgeskemaet fin-

des i en kort, en mellemlang og en lang 

udgave og er udviklet i forbindelse med 

undersøgelsen af danske lønmodtageres 

psykiske arbejdsmiljø. Snart kommer der 

en helt ny, opdateret version. Men også fx 

Arbejdstilsynet har udarbejdet sine egne 

APV’er med 85 brancherettede APV-tjek-

lister og 38 brancherettede arbejdsmiljø-

vejvisere, der indeholder en oversigt over 

de typiske arbejdsmiljøproblemer – og 

generelle råd om, hvordan problemerne 

kan løses.

Udfordringen i at arbejde med APV'er  

er dog ikke selve metoden, men at formå 

at arbejde videre og lave nogle indsatser, 

der ændrer noget, på baggrund af den  

viden, man opnår i APV’en, pointerer  

Thomas Clausen: 

“Psykisk arbejdsmiljø er komplekst, og 

man er langtfra garanteret at komme i mål 

med de indsatser, man sætter i gang. Det 

er den erkendelse, som nok de fleste efter-

hånden er kommet frem til. Men det hand-

ler jo om at gøre noget i stedet for ingen-

ting, selvom det kan være svært”.

Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 

på en arbejdsplads kommer oven i alle de 

andre opgaver, der også skal løses på en 

arbejdsplads. Der vælger både ledelse og 

ansatte typisk at prioritere arbejdet først, 

mens det mere langsigtede arbejde med 

vilkårene på arbejdspladsen derfor bliver 

nedprioriteret. 

“Det er jo meget svært at vide, hvad 

man skal gøre ved, at folk fx giver udtryk 

for, at de har meget travlt. Fordi det er 

svært, glider det også meget nemt helt ud, 

hvis organisationen ikke virkelig priorite-

rer det”, siger Thomas Clausen.   

APV er en jungle af valg
Det er en jungle af muligheder, når virksomheder skal vurdere det psykiske 
arbejdsmiljø med en arbejdspladsvurdering (APV). Der mangler redskaber  
til at skabe handling på resultaterne, påpeger forsker i psykisk arbejdsmiljø. 

•  Alle virksomheder med ansatte skal 

udarbejde en skriftlig arbejdsplads-

vurdering (APV). 

•  Der findes ikke noget samlet over-

blik over, hvor mange forskellige typer 

APV’er og udbydere på markedet der 

findes. Men Arbejdstilsynet alene har 85 

brancherettede APV-tjeklister og p.t. 38 

brancherettede arbejdsmiljøvejvisere.

•  Arbejdsgiveren skal sørge for, at der 

udarbejdes en skriftlig arbejdsplads-

vurdering af sikkerheds- og sundheds-

forholdene på arbejdspladsen under 

hensyntagen til arbejdets art, de ar-

bejdsmetoder og arbejdsprocesser, 

der anvendes, samt virksomhedens 

størrelse og organisering.

•  Arbejdspladsvurderingen skal forefin-

des i virksomheden og være tilgæn-

gelig for virksomhedens ledelse, de 

ansatte og Arbejdstilsynet, som fører 

tilsyn med arbejdspladsvurderingen.

•  APV’en skal indeholde: 1) Identifikati-

on og kortlægning af virksomhedens 

arbejdsmiljøforhold, 2) Beskrivelse og 

vurdering af virksomhedens arbejds-

miljøproblemer, 3) Prioritering og op-

stilling af en handlingsplan til løsning 

af virksomhedens arbejdsmiljøproble-

mer, 4) Retningslinjer for opfølgning 

på handlingsplanen.

Kilde: Arbejdstilsynet og  

Arbejdsmiljøloven

ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)

Psykisk arbejdsmiljø
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Sexchikane fra kolleger eller chefen giver 

øget risiko for en langtidssygemelding. 

Langtidssygefraværet er 60 procent højere 

hos personer, der har oplevet uønsket sek-

suel opmærksomhed. Det vil sige, at de har 

været væk fra jobbet i mere end 30 dage. 

Det viser en ny dansk undersøgelse  

offentliggjort i tidsskriftet BMC Public  

Health, som Det Nationale Forsknings-

center for Arbejdsmiljø (NFA) har  

gennemført i samarbejde med Køben-

havns Universitet. 

“Det er interessant at se, hvordan uøn-

sket seksuel opmærksomhed påvirker 

kroppen. Men kun en lille del af sygefra-

været kan forklares ud fra problemer med 

at sove. Hvad resten skyldes, ved vi ikke”, 

siger Kirsten Nabe-Nielsen, som er lektor 

ved Institut for Folkesundhedsvidenskab 

på Københavns Universitet og gæstefor-

sker ved NFA. Hun har stået i spidsen  

for undersøgelsen. 

Uønsket seksuel opmærksomhed  

er verbal og fysisk adfærd af seksuel ka-

rakter, som er uønsket, stødende eller  

sårende og ikke gengældt. Det kan fx 

være berøringer, kommentarer eller  

sjofle vittigheder.

Knap 7.000 personer har i undersøgel-

sen svaret på, om de har været udsat for 

uønsket seksuel opmærksomhed inden 

for det seneste halve år. Via et register 

har forskerne fulgt deres langtidssyge-

fravær i to år efter.

Ifølge undersøgelsens forskellige målin-

ger er mellem en og fire procent udsat for 

uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet.

Mænd rammes hårdere af sexchikane 

Mænd har desuden sværere ved at  

håndtere uønsket seksuel opmærksom-

hed på jobbet, end kvinder har. Det  

viser et andet studie fra NFA foretaget 

blandt 14.605 beskæftigede. 

Undersøgelsen viser, at mænd har 

dobbelt så stor risiko som kvinder for at 

være væk fra arbejdet i mere end 15 sam-

menhængende arbejdsdage, efter at  

de har oplevet sexchikane fra enten  

kolleger eller chefen. 

“Snakker man ikke om det, er der en 

større risiko for at få det dårligt, fordi 

man går glip af andres støtte til at hånd-

tere problemet. Fra anden forskning ved 

vi, at det er vigtigt, at man taler om kræn-

kelser”, siger seniorforsker Thomas Clau-

sen fra Det Nationale Forskningscenter 

for Arbejdsmiljø, NFA, som har medvirket 

til at lave undersøgelsen

Kommer den seksuelle krænkelse fra 

en kollega eller chef, har mænd en større 

risiko for en langtidssygemelding. Er det 

derimod en kunde, klient eller patient, 

som står bag sexchikanen, så øger det 

ifølge undersøgelsen ikke risikoen hos 

hverken mænd eller kvinder.

“Man har bedre mulighed for at vende 

det med kollegerne, hvis det er en klient, 

kunde eller patient, som forulemper. Er 

det chefen eller andre kolleger, kan det 

være sværere, siger Thomas Clausen, som 

ikke er overrasket over det resultat.   

Sexchikane får sygefravær til at stige
Uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet kan føre til ekstra  
langt syrefravær. Mænd rammes hårdere end kvinder af sexchikane, 
viser ny forskning. 

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · foto: Colourbox

“Fra anden forskning 
ved vi, at det er 
vigtigt, at man taler  
om krænkelser”. 
Thomas Clausen, seniorforsker på  
Det Nationale Forskningscenter  
for Arbejdsmiljø (NFA)

Psykisk arbejdsmiljø
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Mens knap en halv million danske løn-

modtagere under hovedorganisationen 

LO har stemt og sagt ja til en ny og gan-

ske omdiskuteret overenskomst, har også 

flere tusinde akademikere fået ny over-

enskomst på privatområdet, som skulle 

fornys den 1. marts. 

Det gælder blandt andet 1.100 akade-

mikere ansat i TDC, som har sagt ja til en 

ny treårig aftale, ligesom der også er lan-

det aftale for akademikere ansat på CSC 

og Københavns Lufthavne A/S.

“På TDC, CSC og Københavns Lufthavne 

har vi selv lavet en aftale med arbejdsgi-

veren, og de er blevet sammenkædet af 

forligsmanden og er blevet godkendt”, 

siger forhandlingskonsulent i DM Jacob 

Plenaa Thorngreen, der har stået for over-

enskomstforhandlinger for DM-medlem-

merne ansat på TDC og CSC. 

På TDC sikrer den nye OK-aftale de an-

satte en minimumsstigning i lønnen på 

1,6 procent i 2017. Der skal så forhandles 

om lønnen igen både i 2018 og i 2019. 

“Det vigtige er, at der er tale om en mi-

nimumsgaranti. Den faktiske lønstigning 

forhandler vi om hvert år, og sidste år 

landende vi fx på omkring 2,4 procent”, 

siger AC-fællestillidsrepræsentant i TDC 

Jan Bardino. 

Desuden er der med aftalen på TDC  

blevet sat en prop i, hvor mange de må 

ansætte på jobløn, der ikke giver ret til 

hverken ekstra betaling eller afspadse-

ring ved overarbejde, forklarer Jacob  

Plenaa Thorngreen. 

“Og vi har sikret akademikerne ansat 

i TDC en ekstra fridag den 27. december. 

Det vil arbejdsgiverorganisationerne ty-

pisk ikke gå med til, så det resultat er lidt 

af en sejr”, siger han. 

Godt forhandlingsresultat

Hos CSC sikrer aftalen akademikerne en 

lønstigning på 1,8 procent hvert år de 

næste tre år. Ingeniørerne, som alle er 

ansat på individuel løn, sikres minimum 

0.8 procent, mens de resterende 1,0 er til 

individuel forhandling. De andre akade-

mikere ansat hos CSC er primært ansat 

på skalaløn, der altså reguleres med  

1,8 procent hvert år. Man har desuden 

accepteret, at der fremover bliver  

seks i stedet for syv tillidsrepræsen-

tantposter. 

Med Københavns Lufthavne A/S er der 

lavet en treårig aftale, der bl.a. indehol-

der en minimallønsoverenskomst, hvor 

satserne alene er reguleret i overens-

stemmelse med industriforliget med kr. 

321 per overenskomstår. Derudover en 

mulighed for betaling af væsentligt mer-

arbejde, selvom der er aftalt jobløn.

Alt i alt er forhandlingsresultatet  

denne gang landet godt, vurderer  

Jacob Plenaa Thorngreen:

“Vi kunne ikke have landet en aftale 

om lønstigninger på et lignende niveau 

ved de sidste OK-forhandlinger. Arbejds-

giverne ved godt, at der er et opsving, og 

der er flere penge at forhandle om”.  

Privatansatte akademikere  
får nye overenskomster 
Flere tusinde akademikere er sikret lønstigninger de næste tre år med nye 
AC-overenskomster i privatsektoren. Resultatet er godt med en fornuftig  
økonomi, pointerer akademikernes formand. 

“Det vil arbejdsgiver- 
organisationerne  
typisk ikke gå med  
til, så det resultat  
er lidt af en sejr”. 
Jacob Plenaa Thorgreen,  
forhandlingskonsulent i DM
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Klart ja til mæglingsforslag

De arbejdspladser, der er medlem af Dansk 

Arbejdsgiverforening (DA), forhandler 

samtidigt, mens forligsmanden samler 

op på alle de aftaler, der indgås, og laver 

på den baggrund en mæglingsskitse, som 

kan bruges til de parter, som ikke er blevet 

enige om en ny overenskomst. Forligsman-

dens mæglingsforslag sendes efterfølgen-

de til afstemning blandt alle medlemmer 

af alle organisationer. Det mæglingsfor-

slag blev der stemt ja til, og det glæder for-

mand for Akademikerne Lars Qvistgaard. 

“Der var et klart ja i forhold til de  

akademikeroverenskomster, der var  

omfattet af mæglingsforslaget, og derfor 

havde det været uheldigt, hvis LO-orga-

nisationerne havde stemt nej til det sam-

lede mæglingsforslag. Forslaget indehol-

der nogle gode resultater og en fornuftig 

økonomi”, siger Lars Qvistgaard. 

Han forklarer, at der på akademiker-

området denne gang var indgået speci-

fikke resultater på hvert overenskom-

stområde, som passer til den enkelte 

virksomhed. 

 

“Så det ville være ærgerligt, hvis ikke 

disse resultater kunne komme medlem-

merne til gode”, siger Akademikernes for-

mand og påpeger, at OK 17 dog langtfra 

er overstået endnu. 

For mæglingsforslaget omfattede ale-

ne de overenskomster, der skulle fornyes 

pr. 1. marts 2017. På akademikerområdet 

var det overenskomsterne hos TDC, Kø-

benhavns Lufthavne, de tre CSC-overens-

komster samt arkitektoverenskomsten 

med DI. Men sporene fra industriforliget, 

som også er en del af mæglingsforslaget, 

sætter nogle rammer for de resterende 

forhandlinger for resten af foråret, lige-

som det også indgår i baggrundstæppet 

for forhandlingerne i den offentlige sek-

tor til OK 18.   

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · foto: Lars Bech

•  En kollektiv overenskomst er en af-

tale om løn- og arbejdsvilkår indgået 

mellem på den ene side en arbejdsgi-

verforening eller en arbejdsgiver og 

på den anden side en eller flere fag-

foreninger og/eller fagforbund for en 

eller flere grupper af lønmodtagere. 

•  Overenskomsten foreskriver, hvor-

dan løn- og arbejdsvilkår skal være for 

medarbejderne på virksomhederne.

•  Formålet med at indgå overenskom-

ster er for lønmodtagerne at få mini-

meret vilkårligheden i ansættelsesfor-

holdene. Arbejdsgivernes mål er at få 

fjernet lønkonkurrencen og sikre  

 

arbejdsfreden samt at få afgrænset 

det felt, hvor overenskomsterne ind-

skrænker ledelsesretten.

•  Kollektive overenskomster er oftest 

sektoroverenskomster, som forhand-

les centralt af et fagforbund og en ar-

bejdsgiverforening. 

•  Der indgås også overenskomster på 

den enkelte arbejdsplads mellem le-

delse og tillidsrepræsentant eller den 

lokale fagforening – såkaldte lokalafta-

ler, der som regel indgås inden for ram-

merne af den centrale overenskomst.

•  Der findes virksomhedsoverenskom-

ster, som typisk indgås mellem større  

firmaer og et eller flere fagforbund.

•  Lokaloverenskomster er aftaler, der ind-

gås med virksomheder, som ikke er med-

lemmer af arbejdsgiverorganisationer. 

Det sker ofte i form af såkaldte tiltrædel-

sesoverenskomster, hvor virksomheder-

ne tiltræder de gældende overenskom-

ster inden for de relevante områder.

•  De fleste kollektive overenskomster er 

områdeoverenskomster, der fastsæt-

ter rammer for løn og arbejdsvilkår 

inden for et bestemt område og er gæl-

dende både for de lønmodtagere, der 

er medlemmer af de fagforbund, som 

har indgået overenskomsten, og for de 

lønmodtagere, der står uden for.

Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) 

OVERENSKOMSTERNES ABC

Ny overenskomstaftale hos TCD sikrer de ansatte 
akademikere en minimumsgaranti på at stige i løn 
med 1,6 procent i 2017.
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På vej mod  
nye fællesskaber
Dansk Magisterforening har for første gang ansat en organisa-
tionskonsulent, som igangsætter et nyt arbejde med at skabe  
helt nye typer fællesskaber, hvor det enkelte medlems ønsker  
og udfordringer på arbejdspladsen er i centrum.  

En revitaliseringsbølge skyller for ti-

den ind over de faglige organisationer. 

Et nyt fokus på at lave nye interessefæl-

lesskaber på tværs af arbejdspladser og 

brancher handler om at sætte det en-

kelte medlem i centrum med kort vej til 

indflydelse og handling. Fagforbund som 

HK, BUPL, Kost- og Ernæringsforbundet, 

PROSA og Danmarks Lærerforening rider 

allerede på den bølge, der nu også  

rammer DM. 

For DM har ansat en organisationskon-

sulent eller en såkaldt “organizer” med 

ønsket om at sparke gang i netop udvik-

lingen med at skabe nye interessefæl- 

leskaber med og mellem medlemmerne 

af organisationen. 

Mens dette nye fokus for nogle fag-

foreninger især handler om at vende 

faldende medlemstal, er det anderledes 

for DM. Her ligger medlemstallet ganske 

stabilt på omkring 50.000 medlemmer. 

Men DM’s sekretariat er måske løbende 

højst i kontakt med op til 50 procent af 

sine medlemmer. De enten ringer eller 

skriver ind med ønske om bistand til an-

sættelseskontrakter eller problemer på 

arbejdet eller ifm. deltagelse på kurser 

og arrangementer. Den resterende halv-

del hører DM aldrig fra. Det skal der la-

ves om på. 

“Jeg er sikker på, at de mennesker 

stiller sig spørgsmålet, hvorfor er jeg 

medlem af DM, og hvad skal jeg bruge 

foreningen til, for der er andre billi-

gere alternativer derude. Vi skal rykke 

DM som organisation tættere på alle 

medlemmerne og være til stede på ar-

bejdspladserne for at høre, hvad de er 

udfordret af, hvad brænder de for i ar-

bejdslivet, og hvad drømmer de om at 

opnå”, siger nyansatte organisations-

konsulent i DM Julie Malling Laursen. 

Første “organizer” i DM

Hun er uddannet sociolog fra Køben-

havns Universitet, og som DM’s første 

“organizer skal hun igangsætte  

DM’s arbejde med at understøtte med-

lemmer i at indgå i nye fællesskaber om 

de udfordringer og ønsker, de har i  

deres arbejdsliv. 

“Det handler om at skabe en mere  

relationel kultur mellem DM’s politikere, 

sekretariat og medlemmerne i retning  

af at sætte medlemmerne mere i cen-

trum. Dels for at blive mere relevant  

som organisation, og dels for i sidste 

ende også at vokse i styrke”, siger  

Julie Malling Laursen. 

Hun er uddannet sociolog fra 2013. Al-

lerede på sit studium havde DM’s nye 

organisator fokus på skabelse af fælle-

skaber. Hvordan arbejdet med fælles-

skaber kan motivere til handling både i 

arbejdslivet og i boligpolitik. Hun kom-

mer fra en stilling i Studenterrådet på 

Københavns Universitet, hvor hun over 

2-3 år var med til at forandre organisa-

tionen fra at være en mere klassisk or-

ganisation med hierarkisk struktur fra 

politikere og sekretariat rettet mod de 

studerende til at arbejde med en mere 

relationel kultur, hvor man opdyrkede 

fællesskaber på selve universitetet med 

de studerende. Man arbejdede sammen 

om at skabe forandringer og forbedrin-

ger på studierne. 

“Det kom der ret mange resultater 

ud af. Feedback var fx sparet væk flere 

steder, men blev genindført på flere fag 

efter den proces. Organisering giver ret 

konkrete resultater og sigter efter at 

sætte andre i stand til at handle og op-

når konkrete forandringsresultater”,  

siger Julie Malling Laursen. 

Understøtte frem for at fikse

Nu skal DM’s organisator være med til at 

sparke samme type organiseringsarbej-

de i gang i DM. I maj-juni udvælger DM  

en medarbejdergruppe i DM’s sekreta-

riat, der sammen med politikere i DM’s 

Forretningsudvalg skal igennem et træ-

ningsforløb med Huset Deltager Dan-

mark som tovholder omkring, hvordan 

man organiserer. 

Derefter starter en række prøveforløb 

med et mindre udvalg af virksomheder i 

forskellige sektorer – først i videnssekto-

ren, men siden også i privatsektoren. Det 

bliver meget praksisorienteret. 

“Dette arbejde er egentlig en gam-

mel måde at tænke fagforening på i nye 

“Dette arbejde er  
egentlig en gammel  
måde at tænke fagfor-
ening på i nye former”. 
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former. Vi skal være i tæt kontakt med 

medlemmerne og sikre, at de er i tæt kon-

takt med hinanden. Det er jo egentlig det 

centrale omdrejningspunkt, som fagbe-

vægelsen er vokset ud af”, fortæller Julie 

Malling Laursen. 

Det nye ved tiltaget om at arbejde 

med organizing er, at DM fremover skal 

være til stede på arbejdspladsniveau ude 

blandt alle typer af medlemmer – også 

dem, som ikke kontakter DM. 

“Vi ringer til medlemmerne og spørger, 

om vi må komme ud at snakke en halv 

time med dem om, hvordan de har det, 

hvordan deres kolleger har det. Vi skal 

spørge dem med en tro på, at de har det 

bedste svar på deres udfordringer  

og egentlig også selv sidder inde med  

de bedste løsninger. DM skal fremover  

understøtte dem i den proces frem for 

blot at fiks problemerne for medlem- 

merne, som vi ofte gør i dag”, siger  

Julie Malling Laursen. 

Allerede en travl hverdag

Da mange medlemmer allerede har en 

travl arbejdsdag, kan der sikkert opstå 

udfordringer med at få dem til at finde 

tid og engagere sig i organiseringsforløb, 

forklarer Julie Malling Laursen. 

“Det er derfor meget vigtigt, at det er 

det enkelte medlem, som sætter dagsor-

den for, hvad det er for problemer, de vil 

have hjælp med. Handler det fx i første 

omgang om nye kontormøbler, skal det 

være det. Giver man medlemmerne chan-

cen for at blive hørt og sikre, at man un-

derstøtter dem i at opnå deres ønsker,  

så tror jeg også, vi igennem disse samta-

ler kan finde ind til engagement og  

motivation til at deltage”, siger  

Julie Malling Laursen. 

Samtalerne vil ud over at finde ind til 

selve “sagen” også handle om, hvordan 

man skaber både engagement og en for-

pligtelse til handling. Der skal lægges 

en konkret plan med et mål, og hvordan 

man kommer i mål. 

“Ved at stå sammen i et fællesskab 

giver vi noget til hinanden og forsøger i 

fællesskab at løse udfordringerne. I det 

arbejde indkalder vi måske flere på tværs 

af organer. Det handler om at synliggø-

re kravet eller ønsket og vise, at man er 

mange der står sammen bag det. Det har 

ofte en effekt”.   

“Det er derfor meget vig-
tigt, at det enkelte med-
lem sætter dagsorden for, 
hvad det er for problemer, 
de vil have hjælp med”. 
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Tænk, hvis APV stod for Anerkendende Problemløsende Værk-

tøj. Tænk, hvis alle – ledere og medarbejdere – deltog aktivt i 

at gennemføre den sidste APV’s handleplaner og så frem til, 

at man ved næste APV fik et reelt og håndgribeligt billede af, 

hvad man skal gøre noget ved.

Alt for mange steder er APV’en enten en ligegyldig og stan-

dardiseret pligtøvelse, som man gennemfører, fordi det står i 

arbejdsmiljøloven, at man skal. Eller det er en løsrevet tempe-

raturmåling efterfult at luftige planer, som aldrig bliver for-

ankret i hverdagen.

Men sådan behøver det ikke at være! APV’en rummer fak-

tisk alle muligheder for at blive et stærkt redskab til at ram-

mesætte løsning af de lokale arbejdsmiljøproblemer: For det 

første er den en “need to” og ikke en “nice to” og dermed ikke 

noget, en ledelse kan afvise med begrundelsen, at det ikke er 

muligt at afsætte tid eller ressourcer til det. For det andet er 

der et lovfæstet krav om, at den skal forankres i arbejdsmil-

jøorganisationen og dermed i et samarbejde mellem leder 

og medarbejdere, og er derfor ikke noget, der kan placeres i 

et lukket ledelsesrum. Endelig skal APV’en vurdere alle de ar-

bejdsmiljøbelastninger, der er på den konkrete arbejdsplads. 

Det gælder såvel de fysiske som de psykiske og dermed også 

dem, som indebærer en vurdering af konsekvenserne af de le-

delsesbeslutninger, som arbejdsgiveren træffer.

Det er frygtelig ærgerligt, at de potentialer, der ligger i 

APV’en, ikke bliver brugt bedre, for der er nok at tage fat på. 

Ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø halter på mange ar-

bejdspladser, og mange medarbejdere oplever en magtesløs-

hed over for de psykiske arbejdsmiljøbelastninger, der  

præger deres arbejdsliv. 

Det er oftest mere ligetil at håndtere de fysiske end de psy-

kiske arbejdsmiljøproblemer, der viser sig i en APV – lettere at 

få en bedre skrivebordsstol end at fjerne et usundt stort ar-

bejdspres. Men vi må holde fast i, at der skal tages hånd om 

alle de arbejdsmiljøproblemer, som afdækkes gennem APV’en.  

Vi må tro på, at det er muligt at skabe et sikkert og sundt ar-

bejdsmiljø, og at vi med fælles hjælp kan gøre det bl.a. ved at 

gøre APV’en til et Anerkendende Problemløsende Værktøj.   
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L E D E R    af Signe Ejersbo, bestyrelsesmedlem for DM Privat og selvstændige

Kender vi dig godt?
Kender DM dig godt nok til at kunne give dig den bedste hjælp? I DM Privat arbejder vi for, at de privatansatte 
medlemmer i DM kan få rådgivning og sparring, så de får bedst mulige vilkår på det private arbejdsmarked. 
Vi vil gerne sikre, at du får netop de tilbud og den hjælp, du har brug for.

Så sørg altid for, at DM har dine opdaterede kontaktoplysninger og oplysninger om evt. arbejdsplads. 
Skriv til dm@dm.dk, ring på 3815 6600 eller gå ind på www.dm.dk og opdater dine kontaktoplysninger. 

Så giver du DM de bedste muligheder for at kunne hjælpe dig

DM Privat og selvstændige dm.dk
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