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Bæredygtigt prinsessebesøg
Prinsesse Marie lagde i går vejen forbi Unescos konference ‘Norden – en bæredygtig
region med fokus på livslang læring’ om klimaforandringer. Her betragtede hun
blandt andet kunstneren Jens Galschiøts skulpturer i hans værksted i Odense. RITZAU

Klima. Prinsessebesøg

Kunstneren Jens Galschiøt og prinsesse Marie kigger på kunst.

Flertallet af danske chefer
på offentlige og private ar-
bejdspladser tåler ikke kri-
tik.
En ny undersøgelse, som

hovedorganisationen FTF
har foretaget blandt 3.500
medlemmer i den offentlige
og private sektor, viser, at 51
procent af lederne reagerer
negativt, når medarbejder-
ne lægger kritik på bordet.
Tallet overrasker Peter Ni-

elsen, der er lektor ved Cen-
ter for Arbejdsmarkeds-
forskning ved Aalborg Uni-
versitet.
»Det havde jeg ikke troet,

og det er ret tankevækken-
de, at hver anden chef rea-
gerer på den måde. Det går
stik imod, hvad der er en le-
ders opgave i en moderne

organisation,« siger Peter Ni-
elsen og fortsætter:
»Kritikken fra medarbej-

derne er vigtige input, som
lederne burde bruge i virk-

somhedens fremtidige stra-
tegi. De tider, hvor man ba-
re ledte virksomheder med
ordrestyring, er forbi,« me-
ner Peter Nielsen.
Det er især hos private

virksomheder, at cheferne
ikke tåler kritik. Her afviser
43 procent af lederne kritik
uden at undersøge forholde-
ne. Det gjorde sig kun gæl-
dende for 25 procent af le-
derne i det offentlige.
Ifølge Peter Nielsen viser

undersøgelsen, at forældede
virksomhedskulturer stadig
trives på det danske arbejds-
marked.
»Det er en skam, for vi

hører gang på gang, at der
er brug for medarbejdere,
som ikke hænger deres ho-
ved på knagen, når de mø-
der ind på arbejde. Medar-
bejdernes ideer og kritik er
lige så vigtig som chefernes.
Så nytter det ikke noget, at
man som chef reagerer ne-
gativt,« siger Peter Nielsen. 

Chefen tåler
ikke at få kritik
Hver anden chef reagerer negativt på kritik af 

arbejdspladsen fra medarbejderne, viser undersøgelse

Psykisk syge
soldater tjekkes
KRIG. Forsvaret skal under-
søge, om soldater er blevet
sendt til Afghanistan, selv
om de var psykisk syge.
Forsvarsminister Gitte Lille-
lund Bech (V) har bedt om
undersøgelsen, efter at de
menige soldaters fagfore-
ning, HKKF, har oplyst, at
psykisk syge soldater ender
i krig. Ifølge HKKF er pro-
blemet udbredt. Og derfor
er det vigtigt med fokus på
det, mener ministeren. RITZAU

Plummer 
afløses til marts
FYRET. Vi kommer helt hen
i marts, før DR får en ny ge-
neraldirektør. Det forklarer
DR’s bestyrelsesformand,
Michael Christiansen, til
Mediawatch. Han ønsker
god tid til at finde Kenneth
Plummers efterfølger. Stil-
lingen vil blive forsøgt besat
via et headhunterfirma og
via et traditionelt jobopslag.
DR’s bestyrelse skal selv for-
nyes eller genbesættes i de-
cember.  RITZAU

USA kan lovligt
fotografere 
OVERVÅGNING. Lovgivningen
forhindrer ikke USA i at
tage billeder af danske bor-
gere i området omkring
USA’s ambassade i Køben-
havn. Det siger Kasper Skov-
Mikkelsen, direktør i Sik-
kerhedsbranchen til Politi-
ken. Til gengæld kan am-
bassaden have overtrådt 
reglerne i persondataloven,
hvis man har knyttet bille-
der til personoplysninger, 
siger han. RITZAU

Undersøgelsen

51 procent af lederne rea-
gerede negativt på kritik fra
medarbejderne. Det kunne
komme til udtryk på forskel-
lige måder:

23 procent af lederne gav
udtryk for, at medarbej-
derens kritik skyldes, at
han/hun havde for høje am-
bitioner.
17 procent af lederne gav
udtryk for, at medarbejderen
var illoyal over for arbejd-
spladsen.
27 procent af lederne afviste
kritikken uden at undersøge
forholdene.
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