
Altinget afslører et miserabelt arbejdsmiljø i LMS – og problemer i hele NGO-branchen  

Gennem en systematisk indsats over en periode på mere end et halvt år har Claus Nordahl og hans hold på 

Altinget afdækket miserable arbejdsforhold Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, LMS, og 

principielle problemer med arbejdsmiljøet i en underbelyst sektor, NGO-sektoren.  

Afsløringerne har blandt andet medført, at: 

- Generalsekretæren og formanden for LMS er trådt tilbage  

- Frivilligrådet anbefaler en whistleblower-ordning og nye governance-regler for NGO-sektoren  

- Dansk Magisterforening har sat gang i sin hidtil største indsats for bedre arbejdsmiljø i sektoren 

Serien om arbejdsmiljø blandt NGO’er er et skolebogseksempel på systematisk og velovervejet afdækning 

af et underbelyst problem ved hjælp af en kombination af kritisk og konstruktiv journalistik. 

Derfor indstiller vi Claus Nordahl, Carsten Terp, Simon Lessel, Hanan Chemlali og Katja Andreasen til årets 

Cavling-pris. 

Mens medier og befolkning ofte hylder civilsamfundets aktører som helte med store hjerter, hører vi på 

redaktionen ofte om skyggesiderne af livet i NGO-branchen. Mange medarbejdere kommer ind som 

ildsjæle og ud som udbrændte - presset i bund af ledere, som har alt for frie hænder til at drive rovdrift på 

deres engagerede ansatte og frivillige. At branchen lider under en konstant mangel på funding og 

svingende økonomi.  

Claus Nordahl og hans team satte sig for at undersøge, om der er hold i de mange anekdotiske fortællinger 

om dårligt arbejdsmiljø. Som en dåseåbner startede de med en undersøgelse blandt en lang række 

organisationer, hvor vi spurgte, om organisationerne har udfyldt de lovpligtige APV-målinger. Det viste sig, 

at overholdelsen af loven halter i en del organisationer, hvilket affødte en stribe artikler, der både 

påpegede generelle problemer og konkrete og særligt store udfordringer i blandt andre Red Barnet og 

Operations Dagsværk.  

Læs hele temaet – ’Styr på arbejdsmiljøet?’ her: 

https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel.aspx?emne=4733  

En del af disse artikler var kritiske. Andre var konstruktive med blandt andet guides til ledelse og 

medarbejdere.  

Men endnu vigtigere affødte det en stribe henvendelser fra ansatte i flere organisationer, som opfordrede 

os til at zoome ind på de ansattes forhold, blandt andet hos LMS.  

Læs hele temaet – ’Medarbejderflugt fra LMS?’ her: 

https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel.aspx?emne=5665 
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