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Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø – chance eller fælde? 
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Ifølge den aftale, der kom ud af tre-partsdrøftelserne i juni måned, skal der fra og med 2008 
gennemføres målinger af medarbejdernes trivsel – herunder det psykiske arbejdsmiljø – hvert tredje 
år på alle offentlige arbejdspladser. Umiddelbart ser det jo godt ud, og de fleste repræsentanter for 
de offentligt ansatte har da også glædet sig over dette punkt i aftalen. 
 
Men spørgsmålet er jo: Bliver det psykiske arbejdsmiljø for DJØF’s medlemmer i den offentlige 
sektor bedre af at blive målt hvert tredje år? Svaret er, at det gør det ikke nødvendigvis. Ja, man kan 
endda sige, at der er en stor risiko for, at det kan gå den modsatte vej. Sagen er nemlig, at en 
kortlægning uden grundig forberedelse, opfølgning og handling er værre end ingenting. 
 
For at en kortlægning skal føre til forbedringer, er det nødvendigt, at nogle betingelser er opfyldt. 
Disse betingelser gælder både kortlægningsinstrumentet, kortlægningens gennemførelse og den 
efterfølgende proces. Efter at have medvirket i mange kortlægninger både i den offentlige og 
private sektor er jeg nået frem til, at følgende punkter har stor betydning:  
 
1. Man skal vælge et ordentligt kortlægningsinstrument. Der findes et utal af spørgeskemaer, men 
det gælder for de allerfleste, at de har lav kvalitet. Skemaet skal være gennemprøvet, det skal 
komme ”hele vejen rundt” om det psykiske arbejdsmiljø, og der skal være gode muligheder 
for ”benchmarking”, hvilket betyder, at man kan sammenligne sig med andre relevante 
arbejdspladser. 
 
2. Kortlægningen skal være godt forberedt og gennemført. Den fase, der kommer før selve 
kortlægningen, er den vigtigste. Her skal forløbet planlægges realistisk, og man skal gøre sig klart, 
hvor mange ressourcer, man vil anvende på processen. Man skal også være enige om, hvordan man 
vil behandle vanskelige emner som fx mobning og chikane. 
 
3. Kortlægningen skal omhandle vigtige og relevante emner. Ofte anvendes spørgeskemaer, der er 
udformet således, at de næsten altid giver intetsigende resultater. Et godt skema ”går ind til benet” 
og tager fat på vigtige emner, som måske kan være vanskelige at snakke om. Det kan fx være 
manglende anerkendelse, konflikter, sladder eller dårlig ledelse. 
 
4. Den øverste ledelse skal være engageret og forpligtet. Man ser tit, at den øverste ledelse 
overlader ”klimaundersøgelser” til et udvalg, til en mellemleder eller til nogle særlige ”ildsjæle”. 
Mens disse mennesker så prøver at gå fra kortlægning til handling, arbejder den øverste leder videre 
med de ting, ”der virkelig betyder noget”. Det er opskriften på fiasko. Det er ikke nok, at den 
øverste ledelse støtter eller ”bakker op” om processen. Den skal gå i spidsen.   
 
5. Det psykiske arbejdsmiljø er en del af det daglige arbejde. Hvis en arbejdsplads har et 
støjproblem, kan det løses én gang for alle gennem nogle hensigtsmæssige forbedringer Sådan er 
det ikke med det psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø udspiller sig hver eneste dag og 
er en del af alt, hvad der foregår på en arbejdsplads. Det er ikke noget, man kan ordne ved særlige 



møder blandt et fåtal af medarbejdere. Forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø skal derfor 
integreres i de arbejdsgange, der udgør det daglige arbejde. Det centrale spørgsmål er altså: 
Hvordan kan vi udføre vores arbejde bedre og samtidigt få et bedre psykisk arbejdsmiljø? Kvalitet 
og godt psykisk arbejdsmiljø skal gå hånd i hånd.  
 
Hvis man ikke nøje overvejer de fem punkter, der er nævnt ovenfor, er der en stor risiko for, at 
kortlægningerne ikke vil føre til forbedringer – og måske tilmed til det modsatte. Kortlægninger, der 
ikke tages alvorligt og følges systematisk op, er i reglen værre end ingenting. De fører til afmagt, 
kynisme og frustrationer. Jeg har besøgt arbejdspladser, hvor man fortæller mig: ”Vi har en 
fremragende dokumentation for vores elendige psykiske arbejdsmiljø. Det er nemlig undersøgt fem 
gange med samme resultat”. 
 
Arbejdsmiljøet i den offentlige sektor har det ikke godt. Der er stigende krav, for mange 
unødvendige forandringer, mere vold, mobning og chikane, for lidt tid til kerneydelsen, manglende 
anerkendelse fra ledere, politikere og borgere samt alt for meget kontrol og dokumentation. 
Kortlægninger af det psykiske arbejdsmiljø kan være en lille brik i bestræbelserne på at vende 
denne udvikling, men det kræver en stor og bevidst indsats fra politikere, ledere og medarbejdere. 
Ellers fortsætter vi i den forkerte retning. 
 


