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Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne 

1. Resumé 

Oxford Research har i perioden december 2015 - juni 2016 gennemført ’Undersøgelse af arbejdsmil-
jøaktørernes samarbejde om vejledning og informationsmateriale til virksomhederne’ for Arbejdstil-
synet. Undersøgelsen bygger på et datagrundlag bestående af dokumentstudier i materiale fra de tre 
arbejdsmiljøaktører, en virksomhedssurvey med svar fra 5.004 virksomheder, en pop-op-undersøgelse 
på aktørernes hjemmesider fra 2.574 brugere, 24 kvalitative interview samt et seminar afholdt 17. marts 
2016. Undersøgelsen besvarer en række undersøgelsesspørgsmål opstillet af AT. Resuméet strukture-
res herefter. 

Hvilken vejledning og information udarbejder arbejdsmiljøaktørerne? 

De tre arbejdsmiljøaktører udarbejder en bred vifte af forskellige typer af formidlingsaktiviteter, der 
spænder fra ren distribution til egentlig interaktion mellem aktøren og virksomheden. Afdækningen 
viser, at de tre aktører er bevidste om deres formidlingsmæssige forcer og har deres hovedvægt i for-
midlingsindsatsen her. Således er AT’s formidlingsaktiviteter i høj grad distribution af love og regler, 
mens BAR’erne i højere grad har interagerende mødeaktiviteter og udarbejdelse af konkrete redskaber; 
VFA lever op til sin rolle som den brede indgang til arbejdsmiljøfeltet og arbejder dermed ud fra en 
bred målgruppe, hvor formidlingsaktiviteterne hovedsageligt forsøger at indfange alle behov i samme 
aktivitet fx et nyhedsbrev. Der er dog også fundet overlap i formidlingsaktiviteter mellem de tre aktø-
rer. Ligeledes er der fundet overlap på emner, som formidlingsaktiviteterne omhandler, men uden at 
der er fundet væsentlig koordination mellem aktørerne i forhold til at anvende de respektive aktørers 
formidlingsmæssige forcer i forhold til det konkrete emne.  

Hvordan – og i hvilket omfang – samarbejder arbejdsmiljøaktørerne om vejledning og                 
information af virksomhederne? 

Der eksisterer formaliseret samarbejde mellem aktørerne oftest på baggrund af politiske eller lovgiv-
ningsmæssige krav. Samarbejdet foregår både på strategisk- og udførerniveau. Samarbejdet er præget 
af manglende forståelse mellem aktørerne for hinandens formelle funktion og dermed vilkår. Dette 
kommer særligt til udtryk på udførerniveau. Der er herudover ikke tænkt i et fælles årshjul. Flere in-
formanter beskriver eksisterende mødeaktiviteter som gensidige orienteringer. Møderne udnyttes i 
mindre grad til drøftelser af mulige fremtidige fælles formidlingsindsatser. Oxford Research ser disse 
tre forhold som sammenhængende og som en afgørende barriere for øget samarbejde om den virk-
somhedsrettede information og vejledning. 

I forlængelse heraf ønsker aktørerne ikke yderligere formaliseret samarbejde, hvorfor et forbedret 
samarbejde vurderes at skulle findes i eksisterende aktiviteter. Det er Oxford Researchs vurdering, at 
der i eksisterende aktiviteter er potentiale for, at disse indholdsmæssigt kan øge deres bidrag til sam-
arbejdet om vejledning og information af virksomhederne.  Det kræver imidlertid, at der skabes gen-
sidig respekt om aktørernes forskellige funktioner, og at aktørernes årshjul synkroniseres. 
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Hvilken arbejdsmiljøvejledning og information efterspørger virksomhederne? 

Virksomhederne, der søger information og vejledning, søger viden om en bred vifte af emner og ofte 
flere emner. Viden om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet er det mest søgte. Virksomhedens stør-
relse viser sig her at have betydning; de store virksomheder arbejder oftere end mindre med flere 
emner, og ligeledes opsøger de større virksomheder oftere viden om psykisk arbejdsmiljø. Brancher 
har derudover betydning for, hvilke emner der søges viden om. 

Ligeledes søger virksomhederne forskellige typer af informations- og vejledningsmaterialer. Her er 
love og regler det mest søgte via bekendtgørelser og vejledninger. Her er der ikke fundet signifikante 
forskelle på bagvedliggende kontekstfaktorer. 

Langt hovedparten finder en viden, der matcher deres søgen, dog er der et ønske om mere konkret 
vejledning i form af redskaber og eksempler. Herudover er et væsentlig fund, at virksomhederne vi-
dereformidler den opsøgte viden mundtligt i virksomheden. Dette vurderer Oxford Research bør have 
betydning for udviklingen af fremtidige formidlingsaktiviteter, der kan udvikles, så de bedst muligt 
understøtter en mundtlig videreformidling. 

En fjerdedel af danske virksomheder opsøger ikke information og vejledning om arbejdsmiljø. Her 
udpeger undersøgelsen statistisk signifikante forskelle på både virksomhedsstørrelse, geografi og bran-
cher, hvorved det er muligt at gøre en målrettet indsats. Flere informanter fra arbejdsmiljøaktørerne 
peger i den forbindelse på, at en målrettet indsats vil kræve, at aktørerne bliver mere opsøgende. In-
formanter fra BAR’erne mener i forlængelse af dette, at det ikke er muligt at realisere en mere opsø-
gende indsats inden for de givne ressourcemæssige rammer. 

Hvor får virksomhederne den arbejdsmiljøvejledning og information, de efterspørger? 

De virksomheder, som opsøger information og vejledning, søger oftest på nettet (85 %), mens 21% 
søger viden telefonisk. 

Når internettet anvendes, går virksomhederne ofte gennem AT’s hjemmeside eller via søgemaskiner 
og links i nyhedsbreve. AT’s hjemmeside fremstår som central i forhold til at gøre informationen og 
vejledningen let tilgængelig for virksomhederne. Der er forholdsvis få respondenter, der angiver 
VFA’s eller BAR’ernes hjemmesider som den platform, de opsøger viden på, men det behøver ikke 
betyde, at det ikke er der, brugeren får sin viden henvist fra andre indgange. I forlængelse heraf angiver 
mere end en fjerdedel af virksomhederne, at det tager for lang tid at finde det, de søger.  

Udbuddet af information og vejledning møder i ganske høj grad virksomhedernes behov. Arbejdsmil-
jøaktørerne udvikler mange forskellige typer af information og vejledning om mange emner. Dette 
møder virksomhedernes efterspørgsel, som varierer fra virksomhed til virksomhed og branche til 
branche. Virksomheder på tværs af størrelse og brancher er godt tilfredse med den vejledning og 
information, der udbydes.  
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Hvordan kan virksomhedernes behov for vejledning og information bedst muligt fremadret-
tet imødekommes af arbejdsmiljøaktørerne både i forhold til indhold, og hvordan virksomhe-
derne opsøger oplysningerne?  

Hovedudfordringen i matchet efterspørgsel og udbud af vejlednings- og informationsmateriale er, at 
en fjerdedel af virksomhederne ikke efterspørger noget. Her fremhæver flere informanter behovet for 
en mere opsøgende indsats fra aktørernes side, men konstaterer samtidig, at dette ikke er muligt inden 
for de eksisterende økonomiske rammer. 

Analysen viser, at virksomhederne anvender informations- og vejledningsmaterialet til mundtlig vide-
reformidling. Dette fund bør ligge til grund for fremtidig udvikling af materialer, så de bedst muligt 
understøtter en mundtlig videreformidling. Samtidig bør en fremtidig strategi medtage at få udviklet 
og synliggjort konkrete eksempler og redskaber til løsning af arbejdsmiljøproblemer. Herudover kan 
tilgængeligheden forbedres, så virksomhederne lettere finder det, de søger. Dette kan blandt andet ske 
ved, at der i højere grad linkes fra AT’s hjemmeside til konkrete materialer, ligesom der ved tilsyn 
henvises til konkrete materialer hos de øvrige arbejdsmiljøaktører. Endelig bør arbejdsmiljøaktørerne 
fortsat udnytte nye formidlingskanaler og samarbejde med andre aktører, såsom myndigheder, regio-
ner og kommuner, der i forvejen har kontakt til virksomhederne. 

Hvordan kan det fremadrettede samarbejde om at informere og vejlede virksomhederne – 
set i lyset af virksomhedernes behov – organiseres mere hensigtsmæssigt?  

Undersøgelsen viser, at der er et behov for at forbedre samarbejdskulturen mellem aktørerne. Denne 
udfordring kan imødekommes ved, at eksisterende formaliserede samarbejdsaktiviteter anskues som 
fælles dialog om koordinering frem for at opfattes som orienterende og envejskommunikation. 

Denne fælles dialog bør tage udgangspunkt i en større gensidig forståelse for arbejdsmiljøaktørernes 
roller, funktion og formål, så arbejdsmiljøaktørerne hver især kan bidrage med deres spidskompeten-
cer. Dette kan eksempelvis implementeres på de årlige møder mellem AT og BAR’erne. Før de årlige 
møder bør aktørerne hver især og i dialog med hinanden få klarhed over mødets formål, indhold og 
det forventede udbytte. Det bør ligeledes overvejes, hvilke personer der skal deltage på mødet, og 
hvordan der skal følges op på mødet. 

Linjerne for et mere dialogpræget samarbejde er lagt ud i processen for de særlige tilsyn i forbindelse 
med initiativ 7 i aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats fra 2015. Konkret kan et sådan samarbejde 
tage udgangspunkt i den praksis, der er under initiativ 7 og udvides til andre tilsynsindsatser. Samtidig 
bør Videnscenter for Arbejdsmiljø inddrages i samarbejdet om at informere og vejlede de virksomhe-
der, der er i målgruppen for tilsynene.  

Placeringen af arbejdsmiljøaktørernes samarbejdsrum kan organiseres mere hensigtsmæssigt. Ved at 
ændre i aktørernes fælles årshjul kan de eksisterende samarbejdsrum i højere grad anvendes til koor-
dinering af fælles indsatser. Aktørerne bør samtidig udvise større fleksibilitet og i højere grad indgå i 
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ad hoc-samarbejder om relevante problemstillinger. Det gælder både akut opståede problemstillinger 
om arbejdsmiljø samt udmøntningen af politiske aftaler og initiativer.  

Som samarbejdspart kan BAR’erne stå stærkere på udførerniveauet ved at tænke i sekretariatsfælles-
skaber og et mere systematisk samarbejde. Dette ligger fuldt ud i tråd med tankerne om oprettelsen af 
et dialogforum, som det er beskrevet i Arbejdsmiljørådets indstilling til Beskæftigelsesministeren. For 
at BAR’erne fremadrettet i højere grad kan indgå i samarbejde med de øvrige aktører, vil det være 
hensigtsmæssigt at indføre en større fleksibilitet i BAR’ernes arbejde, så det bliver muligt at indgå i 
koordinering og samarbejde med de øvrige aktører med kortere varsel, end det er muligt i dag, hvor 
BAR’ernes aktiviteter er bundet op på årlige handlingsplaner.  

VFA bør i fremtiden i højere grad anvende de øvrige aktører som formidlingskanaler. VFA besidder 
viden om såvel generiske som (branche)specifikke forhold i arbejdsmiljøet. Særligt den viden, der om-
handler specifikke jobfunktioner, brancher og materialer, bør kommunikeres ud via BAR’erne, som 
har kontakt til specifikke målgrupper blandt virksomhederne. VFA’s ressourcer vil på den måde i 
højere grad komme virksomhederne til gode i forhold til deres behov.  

Overordnet konklusion 

Oxford Research vurderer, at de tre arbejdsmiljøaktører samlet betragtet i høj grad imødekommer 
virksomhedernes behov for information og vejledning. Undersøgelsen har dog identificeret to hoved-
udfordringer, der skal imødekommes for at forbedre indsatsen fremadrettet.  

Undersøgelsen viser, at der blandt de enkelte arbejdsmiljøaktører er en manglende forståelse for de 
øvrige aktørers vilkår, roller og funktion, hvilket fører til en manglende koordinering af indsatsen 
mellem aktørerne. Arbejdsmiljøaktørerne bør koordinere ud fra, at den enkelte aktørs spidskompe-
tencer kommer i anvendelse i forhold til information og vejledning af virksomhederne. Det er Oxford 
Researchs vurdering, at en ændret samarbejdskultur er en forudsætning for et styrket samarbejde om 
information og vejledning. 

Undersøgelsen viser, at en fjerdedel af danske virksomheder ikke opsøger information og vejledning. 
Det understreger behovet for, at arbejdsmiljøaktørerne styrker deres formidlingsarbejde. Oxford Re-
search anbefaler, at arbejdsmiljøaktørerne fastholder et fokus på at søge nye kommunikationskanaler 
samt anvende de fysiske og virtuelle platforme, som virksomhederne er til stede på. 
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2. Indledning 

Resultaterne af undersøgelsen af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til 
virksomhederne præsenteres i de følgende kapitler. I dette kapitel beskrives baggrunden for undersø-
gelsen samt undersøgelsens centrale undersøgelsesspørgsmål. Der er desuden en beskrivelse af under-
søgelsens design og hypoteser. Sidst i kapitlet er en oversigt over de øvrige dele af rapporten.  

I marts 2011 indgik den daværende VK-regering samt Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og 
Dansk Folkeparti en aftale om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020. Strategien inde-
holder 19 initiativer, hvoraf initiativ 14 omhandler arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om vejledning 
og information af virksomhederne.1  

Initiativet er udmøntet i nærværende undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om informa-
tion og vejledning til virksomhederne. Arbejdsmiljøaktørerne er defineret som Arbejdstilsynet (AT), 
Branchearbejdsmiljørådene (BAR) og Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA).  

Undersøgelsen er afgrænset til at omfatte aktørernes information og vejledning. Rådgivning er således 
ikke en del af undersøgelsesfeltet. Den information og vejledning, de tre aktører udbyder, undersøges 
gennem besvarelse af fire overordnede undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvilken vejledning og information udarbejder arbejdsmiljøaktørerne? 
2. Hvordan – og i hvilket omfang – samarbejder arbejdsmiljøaktørerne om vejledning og infor-

mation af virksomhederne? 
3. Hvilken arbejdsmiljøvejledning og information efterspørger virksomhederne? 
4. Hvor får virksomhederne den arbejdsmiljøvejledning og information, de efterspørger? 

Desuden skal undersøgelsen give svar på: 

 Hvordan virksomhedernes behov for vejledning og information bedst muligt fremadrettet kan 
imødekommes af arbejdsmiljøaktørerne både i forhold til indhold, og hvordan virksomhe-
derne opsøger oplysningerne.  

 Hvordan det fremadrettede samarbejde om at informere og vejlede virksomhederne – set i 
lyset af virksomhedernes behov – kan organiseres mere hensigtsmæssigt.  

Undersøgelsen er gennemført i en periode, hvor en ny struktur for de tre arbejdsmiljøaktører, særligt 
BAR-systemet, har været til debat. Arbejdsmiljørådet har eksempelvis til Beskæftigelsesministeren dels 
fremsendt forslag til nye initiativer (eksempelvis oprettelse af dialogforum)2, dels indstilling om en ny 
BAR struktur3. Samtidig vurderer aktørerne, at de ressourcemæssigt er under pres grundet reducerede 
økonomiske midler sammenlignet med tidligere år. Disse forhold har ikke påvirket undersøgelsens 

                                                 
1 Aftaletekst: En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020. Marts 2011. 
2 § 66-redegørelse, 18. december 2015. 
3 Indstilling fra Arbejdsmiljørådet til Beskæftigelsesministeren, 1. april 222016.  
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gennemførsel, men det har naturligt haft en indvirkning på informanternes udsagn i den kvalitative 
dataindsamling.  

2.1 UNDERSØGELSESDESIGN 

Undersøgelsens objekt, arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksom-
heder, belyses fra to sider. Dels undersøges arbejdsmiljøaktørernes udbud af information og vejled-
ning til virksomheder og samarbejdet herom, dels undersøges virksomhedernes efterspørgsel af infor-
mation og vejledning.  

De to perspektiver - udbud og efterspørgsel - beskrives i to forskellige forandringsteorier. Uanset 
perspektiv og udgangspunkt er endemålet det samme – at sikre et godt arbejdsmiljø. I det følgende 
beskrives de to forandringsteorier for hhv. udbuddet og efterspørgslen af information og vejledning 
til virksomheder. Herefter sammenkobles de to forandringsteorier til én, der opstiller de samlede an-
tagelser, som analysen tester via de fire overordnede undersøgelsesspørgsmål.  

2.2 UDBUDDET AF INFORMATION OG VEJLEDNING 

De tre arbejdsmiljøaktører har forskellige roller i forhold til at udbyde information og vejledning. Den 
nedenstående forandringsteori er en fælles forandringsteori for de tre arbejdsmiljøaktører. Foran-
dringsteorien tager udgangspunkt i de elementer af AT’s forandringsteori, der omhandler vejledning 
og information.4  

AT har en nøglerolle ift. både egne, VFA’s og BAR’s information og vejledning. Det skyldes, at AT 
som central aktør har indflydelse på de øvrige aktørers arbejde gennem formaliserede samarbejdsfla-
der. Oxford Research ser derfor AT’s strategi som et retvisende udgangspunkt for en samlet foran-
dringsteori for udbuddet af information og vejledning.  

Det er forskelligt, hvor stor vægt de enkelte led har for de tre arbejdsmiljøaktører, men selve foran-
dringslogikken er den samme for alle tre aktører. I forandringsteorien er det angivet, hvor det i særlig 
grad forventes, at arbejdsmiljøaktørerne koordinerer og samarbejder.5  

Figur 2.1: Forandringsteori for arbejdsmiljøaktørernes udbud af information og vejledning 

 

 

 

 

                                                 
4 Strategi for Arbejdstilsynet 2015, s. 7. 
5 Forandringsteorien kan genfindes i større format i bilag 3: Forandringsteorier. 
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Forandringsteorien beskriver i fem led den forventede virkekæde med definition af behov for infor-
mation og vejledning som første led. Oxford Research ser fire umiddelbare kilder til, at der opstår et 
behov for information og vejledning. For det første kan nye regler føre til et behov for information 
og vejledning. Om reglerne er et resultat af politiske aftaler, lovgivning, overenskomster, nye bekendt-
gørelser eller andet er ikke afgørende. Det essentielle er, at virksomhederne har de bedst mulige be-
tingelser for at kende reglerne. Andre kilder til behov for information og vejledning kan være ny forsk-
ning, feedback fra virksomheder (fx gennem BAR-systemet eller arbejdsmarkedets parter) og arbejds-
miljørådet.  

Når behovet er defineret skal information og vejledning fra de tre arbejdsmiljøaktører udarbejdes. AT 
udarbejder for eksempel AT-vejledninger, BAR’erne konkretiserer ofte disse i branchevejledninger, 
og VFA kan informere om nye vejledninger. Der kan dermed være både afhængighed og synergief-
fekter aktørerne imellem i dette led af forandringsteorien.  

Efter arbejdsmiljøaktørerne har udarbejdet information og vejledning, skal denne distribueres til virk-
somhederne. Aktørerne har som afsendere forskelligt legitimitetsgrundlag for deres kommunikation 
til virksomhederne, (AT er myndighed, BAR’erne er partsrepræsentanter, og VFA har forskningens 
legitimitet i sin afsenderrolle), og distributionen sker ad forskellige kanaler. Alle tre aktører har flere 
kommunikationsplatforme og metoder til at formidle og distribuere deres information og vejledning. 
Dette beskrives mere uddybende i afsnit 3 ”Udbuddet af information og vejledning”. 

Det fjerde led i forandringsteorien beskriver virksomhedernes brug af den information og vejledning, 
der distribueres til dem. Dette led kan umiddelbart ses som afkoblet af arbejdsmiljøaktørernes arbejde. 
Virksomhedernes brug af informationen og vejledningen er dog afgørende for at kunne afdække og 
analysere, om de tre første led i forandringsteorien har udspillet sig som forventet. 

Det sidste led i forandringsteorien beskriver de konkrete ændringer, der sker på virksomhederne som 
følge af virksomhedens brug af information og vejledning.  

Undersøgelsen har fokus på de første fire led af forandringsteorien herunder i særlig grad den koordi-
nering og det samarbejde, der sker mellem aktørerne. 

2.3 EFTERSPØRGSLEN AF INFORMATION OG VEJLEDNING 

Efter en beskrivelse af udbudssiden vendes blikket på efterspørgslen af information og vejledning. Et 
væsentligt udgangspunkt i forståelsen af efterspørgslen er, at virksomhederne i Danmark er meget 
forskellige. Derfor har virksomhederne selvsagt også forskellige behov for information og vejledning 
om arbejdsmiljø. En lille gartnervirksomhed har for eksempel et helt andet behov end en stor medi-
cinalvirksomhed. På trods af forskelligartetheden i virksomhedernes behov for information og vejled-
ning vil deres behov dog altid have samme endemål – nemlig et sikkert arbejdsmiljø.  

Under det overordnede mål om et godt arbejdsmiljø ser Oxford Research tre kilder til, at virksomhe-
derne indhenter information og vejledning. Det gælder dels overholdelse af lovgivning, dels løsning 
af konkrete arbejdsmiljøproblemer, og dels forebyggelse.  
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Forandringsteorien beskriver virkekæden fra, at en virksomhed definerer et behov for at opsøge in-
formation og vejledning, til resultaterne af information og vejledning er implementeret på virksomhe-
den.6  

Figur 2.2: Forandringsteori for virksomhedernes brug af information og vejledning 

 

 

 

 

 

Det første led i forandringsteorien beskriver virksomhedernes behov for information og vejledning. 
Virksomhedernes behov kan udspringe af forskellige forhold og situationer. Et forhold kan være nye 
regler, som virksomhederne skal overholde. Det kan tillige være interne forhold på virksomheden, der 
skaber et behov for information og vejledning. Interne forhold kan endvidere være konkrete proble-
mer, der skal løses, eller der kan være et ønske på virksomheden om at forebygge og forbedre arbejds-
miljøet.  

Det andet led i forandringsteorien beskriver, hvordan virksomheder søger efter information og vej-
ledning. Dette led er i særlig grad interessant, når det skal undersøges, om virksomhederne får opfyldt 
deres behov for information og vejledning.  

Når virksomheden har søgt efter information og vejledning i forhold til behov, indhentes den infor-
mation og vejledning, virksomheden vurderer, dækker behovet. Søgning og indhentning af informa-
tion og vejledning foregår i praksis sandsynligvis samtidig. Det har imidlertid en analytisk fordel at 
skelne mellem de to led, da søgning afdækker, hvor virksomheden søger, og indhentning afdækker, 
hvad de finder, og hvad de vælger at bruge.  

Når information og vejledning er indhentet, tager virksomheden den i anvendelse. Det kan ikke for-
ventes, at al information og vejledning fører til handlinger på virksomheden. Men med dette forbehold 
in mente er anvendelse imidlertid et uundgåeligt led til opnåelse af en egentlig forandring på virksom-
heden. Det sidste led i forandringsteorien beskriver de ændringer, der sker i virksomheden som følge 
af anvendelsen af information og vejledning. Dette led afdækkes ikke i nærværende undersøgelse, da 
det ikke er en del af opdraget. 

2.4 SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL   

Undersøgelsen har fokus på såvel udbud som efterspørgslen af vejledning og information. Jo større 
symmetri, der er mellem den information, der udbydes og den information der efterspørges, jo større 
sandsynlighed er der for, at de forandringer, der opridses i forandringsteorien, rent faktisk sker. De to 

                                                 
6 Forandringsteorien kan genfindes i større format i bilag 3: Forandringsteorier. 
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forandringsteorier for hhv. udbud og efterspørgsel kan sammenlægges i en model, der viser samme 
forandring med to forskellige udgangspunkter.7  

Figur 2.3: Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel 

 

Ved at have blik for begge perspektiver kan undersøgelsen give et helhedsbillede af brugen af den 
information og vejledning, de tre arbejdsmiljøaktører udbyder. Figuren giver et overblik over proces-
sen fra et behov for information og vejledning til en forbedring af arbejdsmiljøet. Ved at analysere 
leddene afsøges dels om der er et match mellem udbud og efterspørgsel, dels hvordan aktørerne sam-
arbejder om at opnå dette match. Hvad figuren ikke viser er, at virksomhederne søger efter informa-
tion forskellige steder og bruger information og vejledning forskelligt. Brugen af information og vej-
ledning er således langt mere komplekst, end modellen indfanger. 

En empirisk test af den samlede forandringsteori afdækker således de fire overordnede undersøgel-
sesspørgsmål. Ved at analysere leddene og afdække, hvordan udbuddet af information og vejledning 
matcher efterspørgslen, vil undersøgelsen udgøre fundamentet for udvikling af anbefalinger til en 
bedre koordinering og et bedre samarbejde mellem arbejdsmiljøaktørerne. Forandringsteorien udgør 
således skelettet i undersøgelsen, mens dataindsamlingen, den metodiske tilgang og analysen kommer 
til at udgøre kødet på skelettet 

2.5 METODE 

Undersøgelsen er gennemført i et mixed methods design, hvormed spørgsmål besvares ud fra et bredt 
datagrundlag bestående af kvantitative såvel som kvalitative kilder. Nedenfor gives et kort metodisk 

                                                 
7 Forandringsteorien kan genfindes i større format i bilag 3: Forandringsteorier. 
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overblik, mens bilag 2 redegør detaljeret for de anvendte metoder. I kapitel fire, hvor de kvantitative 
kilder analyseres, er der herudover en nøje gennemgang af de kvantitative datas validitet. 

Tabel 2.1: Oversigt over undersøgelsens metoder og kilder 

Kvantitative kilder Kvalitative kilder 

 Survey med svar fra 5.004 virksomheder 

 Survey med svar fra 2.574 brugere af aktø-
rernes hjemmesider 

 10 interview med virksomheder som led i 
udarbejdelsen af surveys 

 10 pilottests af surveys 

 Dokumentstudier af arbejdsmiljøaktørernes ma-
terialer fra perioden oktober 2010 til og med 
2015. 

 Dokumentstudier af tidligere undersøgelser af 
arbejdsmiljøaktørernes information og vejled-
ning. 

 Indledende interview med arbejdsmiljøaktører 
herunder: 

o 1 interview med medarbejdere fra VFA 
o 3 interview med medarbejdere fra AT 
o 5 interview med medarbejdere fra fem 

forskellige BAR’er. 

 Seminar med deltagelse af repræsentanter fra ar-
bejdsmiljøaktørerne samt arbejdsmiljørådet 

 Afsøgende interview med arbejdsmiljøaktører 
og arbejdsmiljørådet: 

o Fire interview med repræsentanter fra 
Arbejdsmiljørådet 

o Fire interview med medarbejdere i AT 
o Seks interview med repræsentanter fra 

BAR’er 
o Et interview med medarbejdere fra 

VFA 

I alt 24 interview med samlet set 28 informanter.  

 

Alle interview er gennemført som semistrukturerede interview ud fra interviewguides. Nogle interview 
har haft deltagelse af flere medarbejdere fra den interviewede aktør.  
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2.6 LÆSEVEJLEDNING 

Rapportens struktur følger besvarelsen af undersøgelsens hovedspørgsmål.  

 I kapitel 3 beskrives og analyseres de tre arbejdsmiljøaktørers udbud af information og vejled-
ning, ligesom deres samarbejde om dette beskrives.  

 I kapitel 4 vendes blikket fra udbud til efterspørgsel. Gennem inddragelse af data fra to spør-
geskemaundersøgelser afdækkes og analyseres virksomhedernes efterspørgsel og behov for 
information og vejledning om arbejdsmiljø.  

 Kapitel 5 indeholder en analyse af, hvordan arbejdsmiljøaktørernes udbud af information og 
vejledning dækker virksomhedernes behov.  

 I kapitel 6 rettes opmærksomheden mod arbejdsmiljøaktørernes formaliserede samarbejde, og 
hvilke tiltag der kan igangsættes for i højere grad at imødekomme virksomhedernes behov for 
information og vejledning.  

 Bilag 1a: Svarfordelinger virksomhedssurvey 

 Bilag 1b: Svarfordelinger pop-op-survey 

 Bilag 1c: Spørgeskemaer 

 Bilag 2: Metode og datagrundlag 

 Bilag 3: Forandringsteorier 
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3. Udbuddet af information og vejledning 

I dette kapitel præsenteres en deskriptiv analyse af arbejdsmiljøaktørernes udbud af information og 
vejledning til virksomheder samt deres samarbejde og koordination om dette. Kapitlet besvarer føl-
gende undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvilken vejledning og information udarbejder arbejdsmiljøaktørerne8 

 Hvordan – og i hvilket omfang – samarbejder arbejdsmiljøaktørerne om vejledning og infor-
mation af virksomhederne. 

Den deskriptive analyse har ikke til hensigt at give et fuldstændigt billede af al udbudt materiale. For-
målet er at afdække, hvilke typer af vejledning og information aktørerne udbyder til virksomhederne.  

Til forståelsen af, hvad der udbydes, hører forståelsen af de tre aktørers forskellige roller, funktioner 
og legitimitet i arbejdsmiljøarbejdet. Aktørernes formelle rolle og funktion kvalificerer forandringste-
oriens antagelser ved at udpege aktørernes forventede spidskompetencer i forhold til at kunne infor-
mere og vejlede virksomhederne. Aktørernes formelle funktion formodes at være kendt af læseren, 
hvorfor der alene er tale om en kort og overordnet repetition, til erindring om de forskellige vilkår 
aktørerne har for formidling. 

Ifølge lovgivningen skal virksomhederne selv kunne løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vej-
ledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.9 AT’s funktion er 
dermed dobbelt: AT er en del af Beskæftigelsesministeriet og dermed en myndighed, der fører kontrol 
via tilsyn, og AT er en arbejdsmiljøaktør, der vejleder via kommunikation, der spænder bredt fra vej-
ledninger og bekendtgørelser til kampagner og call center (se i øvrigt figur 3.2 s. 17).10  

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) er et partsorgan med en ligelig fordeling af repræsentanter fra hhv. 
arbejdsgivere og arbejdstagere. BAR’erne skal bistå den pågældende branches virksomheder med in-
formation og vejledning om arbejdsmiljø og er således skabt til at kunne målrette information og 
vejledning til den pågældende branche og særlige målgrupper i branchen. BAR’erne varetager denne 
opgave på forskellig vis, men har parternes legitimitet som et fælles vilkår i deres formidling.  

Videncenter for arbejdsmiljø (VFA) er organisatorisk placeret under det Nationale forskningscenter for 
Arbejdsmiljø (NFA). VFA er dermed en del af Beskæftigelsesministeriet, men har samtidig et center-
udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter. VFA har til formål at indsamle og formidle national og 

                                                 
8 Den deskriptive analyse baserer sig på interview med Arbejdstilsynet (AT), Videncenter for arbejdsmiljø (VFA) samt fem 

BAR. Der er desuden gennemført dokumentstudier i offentlige tilgængelige dokumenter og materialer såvel som materialer 
leveret af de tre arbejdsmiljøaktører til Oxford Research.  
9 Lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 §1. 
10 Strategi for Arbejdstilsynet 2015. Arbejdstilsynet. 
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international arbejdsmiljøviden, med henblik på at der skabes én indgang til arbejdsmiljørelevant in-
formation og viden med fokus på brugerkredsen.11 VFA yder ikke konkret rådgivning til virksomhe-
der, men fungerer som en indgang til information og vejledning for virksomheder, arbejdsmiljøpro-
fessionelle, forskere og andre med interesse i feltet. VFA har også tidligere haft aktiviteter henvendt 
direkte til virksomhederne i forskellige brancher via særskilte projekter.  

Aktørernes forskellige funktioner og vilkår fremgår af forskellige regulativer, hvoraf nogle omhandler 
alle tre aktører, mens andre omhandler aktørerne særskilt. 

Der er som bekendt tale om en myndighed, et partsorgan og et fagligt videncenter, hvorved AT og 
BAR’erne helt overordnet indgår i det trepartssystem, der regulerer det danske arbejdsmarkedet. Figur 
3.1 viser en oversigt over de regler og aftaler, der regulerer aktørernes arbejde med information og 
vejledning, samt de aftaler og regler der regulerer samarbejdet mellem aktørerne.  

Figur 3.1: Lovgivning og politiske aftaler til regulering af aktørernes vejledning og information12 

  

                                                 
11 Vedtægter for NFA. 
12 I figuren fremgår aftalen 2016 
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3.1 ARBEJDSMILJØAKTØRERNES EKSISTERENDE INFORMATION OG VEJLED-
NING TIL VIRKSOMHEDERNE 

Analysen af den eksisterende udbudte information og vejledning til virksomhederne belyser både ind-
hold og formidling af aktørernes vejledning og information. Oxford Research har udarbejdet en over-
sigt over typer af formidlingsaktiviteter hos arbejdsmiljøaktørerne. Oversigten afdækker bredden i ar-
bejdsmiljøaktørernes information og vejledning, hvorimod en afsøgning af selve det kvalitative ind-
hold i materialerne ikke er et mål for undersøgelsen.  

I oversigten fremgår en række typologier for informations- og vejledningsaktiviteter, der spænder fra 
distribution til interaktion. Nogle aktiviteter har form af skriftlige materialer, det gælder fx bekendt-
gørelser, vejledninger, artikler og fakta-ark på aktørernes hjemmesider. Andre aktiviteter er mere in-
teragerende med virksomhederne fx kampagner, værktøjer, netværk og konferencer. Eksemplerne i 
nedenstående figur 3.2 er illustrative for typen af aktiviteter og dermed ikke en udtømmende beskri-
velse af konkrete informations- og vejledningsaktiviteter gennemført siden 2010. Da undersøgelsen 
går tilbage til 2010, er nogle af de beskrevne aktiviteter ikke længere relevante. For eksempel er VFA’s 
kampagner ikke længere en del af VFA’s aktiviteter. Tomme felter i figur 3.2 illustrerer, at der ikke er 
fundet eksempler hos aktørerne. Til eksempel er der ikke fundet eksempler på netværksaktiviteter hos 
AT.13  

Oversigten over materialer afspejler aktørernes forskellige roller i forhold til formidling af information 
og vejledning. Fx har AT som myndighed ’Regler og lovgivning’, mens dette ikke er en formidlings-
aktivitet hos VFA. Et andet eksempel er, at netværksaktiviteter alene er fundet hos BAR’erne. 
BAR’erne adskiller sig i øvrigt ved udelukkende at have virksomhederne som målgruppe, mens AT og 
VFA har andre målgrupper såsom eksempelvis forskningsmiljøer og myndigheder.  

Med disse forskelle in mente, er der samtidig en del overlap på materialer, som udbydes af alle tre 
aktører. Fx værktøjer, som kan afhjælpe udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet. Her ses aktørernes for-
skellighed i indholdet i værktøjerne. AT’s værktøjer er målrettet regeloverholdelse (fx APV-værktøjer), 
mens VFA’s værktøjer er generiske og har det gode arbejdsmiljø som mål (fx Forandringsværktøjet), 
BAR’s værktøjer er specifikke og har som udgangspunkt både regeloverholdelse og det gode arbejds-
miljø som mål (fx Indret dig godt, BAR Kontor).  

Der er dermed den forventelige arbejdsdeling mellem aktørerne i deres udbud af informations- og 
vejledningsaktiviteter. 

  

                                                 
13 Med netværksaktiviteter menes opstart og opretholdelse af netværk, såsom erfa-grupper. Netværksaktiviteter indbefatter 
ikke aktiviteter, hvor virksomheder blot har muligheden for at netværke med hinanden.  
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- Arbejdsmiljømagasinet Grafisk BAR Magasin 

KAMPAGNER 

REGLER OG 
LOVGIVNING 

 Vejledninger, bekendtgørelser, love 
og EU forordninger, afgørelser omkr. 

arbejdsmiljø 
- Branchevejledninger 

VÆRKTØJER 
Startpakker, online APV, Tjek dine  

løft app, forebyggelsespakker  
(f.eks. af vold på arbejdet) 

Onlineværktøjer som 
Dialogmappe, skab gode forandrin-

ger, mobning 

Kom videre med social kapital, 
EGA kortlægningsskema og roke-

ringsværktøj 

KONFERENCER Forebyggelse af vold  
på arbejdet - Metal- og maskinindustriens 

roadshow, Lederen som trivselsak-
tør 

STATISTIK/ 
RAPPORTER 

Statistik, strategi, evalueringer/rap-
porter Formidling af forskning - 

INFORMATIONS-
MATERIALER 

Hjemmesider, nyhedsbreve  
-plakater 

Nyhedsbreve, hjemmesider, plaka-
ter/post-its 

Nyhedsbreve, hjemmesider, plaka-
ter/post-its 

CALLCENTER Call Center for arbejdsmiljø, Mob-
ningslinje, RUT-linje - - 

- 

INSPIRATIONS-
MATERIALER Faktaark, foldere/pjecer Pjecer, cases (god praksis)  Foldere/pjecer, inspirationshæfter 

NETVÆRK (ERFA-
GRUPPER) 

- - Trusler og vold på specialskoler 

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø – 
tag hånd om stress (det europæ-

iske arbejdsmiljøagentur) 

Fra stress til trivsel, Job og krop, 
Vold og trusler, Forebyg mob-

ning, Rejsehold 
Job og krop 

Skal vi styrke arbejdsmiljøet? 

MAGASINER 

EN STRATEGI FOR  
ARBEJDSMILJØINDSATSEN FREM TIL 2020 

EN STYRKET ARBEJDSMILJØINDSATS  
– ALLE HAR RET TIL ET SIKKERT OG SUNDT ARBEJDSMILJØ 

Arbejdsmiljøloven,  
Arbejdstilsynets strategi 2015 

 - Eksempler 

NFA’s strategi 2014-18 BAR bekendtgørelsen, 
Handlingsplaner 

AT VFA BAR 
ARBEJDSGRUNDLAG 

Figur 3.2: Oversigt over formidlingsaktiviteter i perioden 2010-2015 
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3.1.1 Kommunikationskanaler 

De tre aktørers forskellige roller afspejler sig også i deres valg af kommunikationskanaler til informa-
tion og vejledning. Aktørernes kommunikation kan indsættes på et spektrum fra distribuerende en-
vejskommunikation til direkte kommunikation til virksomhederne med en høj grad af interaktion. 
Overordnet er mønsteret, at AT og VFA lægger mest i de distribuerende aktiviteter, mens BAR’erne 
har flere interagerende aktiviteter.  

AT informerer og vejleder både indirekte og direkte og med forskellige grader af interaktion med 
virksomhederne i målgruppen. I den distribuerende kommunikation udgøres hoveddelen af bekendt-
gørelser, vejledninger og andet lovstof på hjemmesiden. Denne kommunikation kræver, at virksom-
heden selv er opsøgende. AT har ligeledes nyhedsbreve og foldere samt andre lettere materialer, der 
henviser til mere omfattende materialer. Nyhedsbreve og foldere kan via korte historier (illustrationer 
etc.) bidrage til, at virksomhederne fx opsøger en ny vejledning. 

AT har imidlertid også direkte og interagerende kommunikation med virksomhederne i forbindelse 
med tilsyn og opfølgning på tilsyn. Den tilsynsførende har her mulighed for at give information og 
vejledning direkte til virksomheden og direkte knyttet til virksomhedens kontekst. Tilsynsopgaven har 
de senere år skiftet karakter med stigende fokus på, at tilsynsførende går i dialog med virksomheden.  

VFA’s to hovedkanaler er en hjemmeside og nyhedsbreve, mens Magasinet Arbejdsmiljø er en anden og 
mindre informationskanal.  I forhold til alle tre kanaler skal brugeren selv opsøge informationen. VFA 
distribuerer i overvejende grad viden, selvom der også er eksempler på formidling af redskaber til 
interaktion, men ikke en interaktion som VFA er en del af. 

VFA henvender sig til en bred målgruppe, der inkluderer hele spektret fra forskere, arbejdsmiljøpro-
fessionelle, virksomheder til borgere som individer. Alle tre kommunikationskanaler henvender sig til 
hele målgruppen og har således både virksomhedsrettet information og forskningsnyheder. Det, vur-
derer Oxford Research, er baseret på ønsket om at skabe én indgang til viden om arbejdsmiljø. I 
enkelte tilfælde målretter VFA kommunikationen direkte til virksomhederne via kampagneaktiviteter. 
Det bedste eksempel er kampagnen Fra stress til trivsel, som er information og vejledning om psykisk 
arbejdsmiljø rettet mod virksomheder. Her er stadig tale om distribution, men en mere opsøgende og 
fokuseret distribution med en højere grad af interaktion. 

BAR’erne anskuet som én aktør arbejder med en bred vifte af kommunikationskanaler og spænder 
fra ren distribution uden interaktion med virksomhederne til en meget høj grad af interaktion. Hjør-
nestenen i BAR’ernes aktiviteter er branchevejledningerne, som hovedsageligt udgives elektronisk. 
BAR’erne kan i kraft af partstyringen trække på faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer i 
distributionen. Det formodes at have en indvirkning på, om virksomhederne opsøger den viden og 
information, der ligger på BAR’ernes hjemmesider. BAR’erne gør opmærksom på deres materialer 
gennem nyhedsbreve. BAR’erne har forskellig praksis med nyhedsbreve. Nogle BAR’er (fx 3BAR) har 
målrettede nyhedsbreve om specifikke emner til udvalgte målgrupper. Nyhedsbrevene er baseret på, 
hvad den enkelte modtager ønsker information og vejledning om. Andre BAR’er udsender nyheds-
breve med samme generelle indhold til virksomheder i de brancher, de dækker. 
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Udover elektronisk materiale anvender mange af BAR’erne mødeaktiviteter i forskellig form. Det gæl-
der både netværksaktiviteter og konferencer/fyraftensmøder, som ofte finder sted på virksomheder 
rundt omkring i landet.   

3.2 FORMALISERET SAMARBEJDE MELLEM AKTØRERNE 

Efter at have afdækket, hvad der udbydes af information og vejledning, analyseres i dette afsnit det 
formaliserede samarbejde mellem arbejdsmiljøaktørerne om vejledning og information af virksomhe-
der. 

Undersøgelsen har fokus på det formaliserede samarbejde mellem arbejdsmiljøaktørerne. Dette giver 
ufravigeligt et behov for analytisk at kunne sondre mellem formaliseret og ikke-formaliseret samarbej-
det. Ved formaliseret samarbejde forstår Oxford Research det samarbejde, der er sat i system i større 
eller mindre grad. Skriftlighed er ikke et krav, men der skal være en fast systematik i samarbejdet og 
koordineringen. Samarbejdet og koordineringen skal have karaktér af at foregå mellem arbejdsmiljø-
aktørerne og inden for rammerne af arbejdsmiljøaktørernes arbejdsfelt. Formaliseret samarbejde og 
koordinering kan have et eller flere af følgende kendetegn: 

 Udgangspunkt i procedurer 

 Udgangspunkt i skriftlige aftaler 

 Inddragelse af flere medarbejdere hos hver enkelt aktør (institutionaliseret i organisationerne). 

Det formaliserede samarbejde inkluderer ikke den uformelle videnudveksling, der blandt andet sker 
mellem medarbejderne fra de tre arbejdsmiljøaktører i andet regi som eksempelvis fælles deltagelse i 
arbejdsmiljøfaglige arrangementer og løbende kontakt om diverse arbejdsmiljøfaglige emner.  

I figur 3.3 herunder illustreres de permanente formaliserede samarbejdsflader mellem aktørerne. De 
stiplede pile i figuren indikerer, at VFA og AT har en rolle som tilforordnet i Arbejdsmiljørådet og 
deltager i rådets møder uden at have stemmeret. Figuren viser alene de samarbejdsflader, der eksiste-
rer. Figuren er ikke en illustration af, hvordan beslutninger træffes, eller hvem der skal tage initiativ til 
samarbejde mellem aktørerne.  
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Figur 3.3: Illustration af de formaliserede permanente samarbejdsflader mellem aktørerne  

 

Samarbejdet mellem aktørerne foregår på flere niveauer, hvor der analytisk sondres mellem to ni-
veauer: et strategisk niveau og et udførende niveau. På det strategiske niveau ligger for eksempel be-
slutninger om udmøntning af politiske aftaler og koordinerede indsatser, mens selve koordinationen 
af indsatserne og det praktiske arbejde sker på udførerniveau. Det er på udførerniveau, at der udvikles 
materialer, ligesom selve formidlingen af aktørernes materialer sker på udførerniveau. Både i udviklin-
gen af materialer og i formidlingen af materialer er der grundlag for, at aktørerne samarbejder.  

Behovet for samarbejde er til stede på både strategisk og udførende niveau. Sondringen mellem det 
strategiske og det udførende niveau giver analytisk mulighed for at vurdere og specificere behovet for 
tiltag i forhold til samarbejde og koordinering. Herudover er det en del af det empiriske fund, at der 
opleves en forskel hos aktørerne mellem det strategiske og det udførende niveau.  

3.2.1 Det strategiske niveau 

Den overordnede rammebetingelse for alle tre aktører er den danske arbejdsmarkedsmodel, der byg-
ger på en arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter. AT og VFA er en del af centralad-
ministrationen og repræsenterer dermed én part i den danske arbejdsmarkedsmodel. BAR’erne er 
partsstyret og binder to af de tre parter sammen – arbejdstagere og arbejdsgivere.   
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Arbejdsmiljørådet (AMR) er et rådgivende organ under Beskæftigelsesministeriet bestående af repræ-
sentanter fra arbejdsmarkedets parter samt en række tilforordnede fra offentlige aktører, herunder 
NFA og AT. Rådet refererer direkte til Beskæftigelsesministeriet på linje med AT og NFA.  

I forhold til information og vejledning af virksomhederne fungerer AMR ikke alene som et rådgivende 
forum. Rådet spiller også en aktiv rolle som høringspart i udmøntningen af politiske aftaler. Da de tre 
arbejdsmiljøaktører alle er repræsenteret i rådet, giver det mulighed for at bruge rådet i koordineringen 
af arbejdsmiljøindsatser på tværs af aktørerne. 

Arbejdsmiljøsystemets opbygning med partsrepræsentation i såvel Arbejdsmiljørådet (hvor NFA og 
AT deltager i møderne som tilforordnede), BAR’erne og Centerudvalget for VFA giver mulighed for 
en koordinering af aktiviteter og indsatser mellem arbejdsmarkedets parter. Strukturelt er der således 
skabt en ramme for, at arbejdsmarkedets parter kan koordinere deres indsats på tværs af de tre ar-
bejdsmiljøaktører. Partsrepræsentanterne kan samtidig bære viden rundt mellem de tre aktører via 
deres deltagelse i de forskellige fora.  

Figur 3.4: Illustration af samarbejdsflow mellem aktørerne 
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Figuren viser, hvordan de tre arbejdsmiljøaktører samarbejder, samt hvordan der samarbejdes med 
Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmiljørådet. De stiplede pile indikerer, at der er et videnflow mel-
lem aktørerne, mens de massive pile indikerer, at der er tale om, at samarbejdet indeholder et element 
af kontrol, myndighedsudøvelse eller delegation af opgaver.  

Et eksempel på en sagsgang i samarbejdsflowet i det formaliserede samarbejde kan beskrives som 
følger: Der indgås en politisk aftale i Folketinget. Aftalens indhold, eller dele heraf, behandles i ar-
bejdsmiljørådet, hvor udmøntningen af aftalen koordineres mellem aktørerne. Efter behandling i ar-
bejdsmiljørådet går indsatserne ofte gennem AT og ud til hhv. BAR’erne og VFA. Fra disse tre aktører 
kommunikeres der, som beskrevet, på forskellige platforme med forskellige virkemidler og med tilgang 
ud til virksomhederne. 

Arbejdsmiljøsystemets opbygning med partsrepræsentation har en afgørende betydning for, hvordan 
der samarbejdes om information og vejledning af virksomhederne. Systemet er opbygget, efter at de 
centrale interessenter (stat, arbejdsgivere og arbejdstagere) skal være repræsenteret og ikke udeluk-
kende ud fra, hvordan det teoretisk set ville være hensigtsmæssigt at organisere arbejdsmiljøarbejdet, 
herunder information og vejledning af virksomhederne. Organiseringen af arbejdsmiljøsystemet med-
fører både fordele og ulemper som illustreret i citatet herunder. 

”Man kan sige, at den danske model er det formaliserede samarbejde. Det betyder, at vi har et 
system, hvor man skal nå til enighed, og hvor man er gensidigt afhængige af hinanden” (BAR) 

Arbejdsmiljøsystemet giver mulighed for, at parter med til tider forskelligrettede interesser kan nå til 
enighed og finde fælles løsninger. Det skal dog erindres, at det formaliserede samarbejde foregår i en 
grundlæggende interessekonflikt mellem parterne, som håndteres via et system, der i de gennemførte 
interview beskrives af nogle informanter som tungt og eksplicit fremføres som en barriere for samar-
bejde: 

”Det skal være meget tydeligt, hvad man får ud af at samarbejde; for det er ofte tungt at samar-
bejde. Når der kommer partsinteresser ind, bliver det rigtig tungt. Det er sjældent, vi skriver noget 
på papir” (AT) 

Den sidste sætning i citatet ” Det er sjældent, vi skriver noget på papir”, er et udtryk for, at aktørerne 
fravælger at formalisere eksisterende samarbejder gennem skriftlige procedurer. I stedet samarbejdes 
der ikke-formaliseret.  

I de interview, der er gennemført med informanter fra de tre arbejdsmiljøaktører, udviste informan-
terne generelt en opfattelse af, at formaliseret samarbejde er top-down bestemt og hviler på skriftlig-
hed i form af kommissorier og mandater. Undersøgelsens definition af formaliseret samarbejde er 
imidlertid bredere, da et formaliseret samarbejde også kan ske gennem faste procedurer, der ikke er 
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skriftlige. Forskellen i henholdsvis informanternes opfattelse af formaliseret samarbejde og den defi-
nition, der anvendes i nærværende undersøgelse, kan betyde, at samarbejde, der er formaliseret gen-
nem faste procedurer, ikke opfattes som formaliseret af aktørerne. Informanterne betegnede kun få 
af de eksisterende samarbejder på udførerniveau som formaliserede.  

Af figur 3.4 fremgår det, at AT er den centrale aktør i samarbejdet mellem aktørerne, hvilket kan tolkes 
som en naturlig følge af at være den store statslige myndighedsudøvende aktør.  

På udførerniveauet, hvad angår AT, er det derfor nødvendigt at sondre i vilkårene for samarbejde med 
de øvrige aktører. Der kan identificeres to samarbejdsparadigmer for AT’s rolle i samarbejdet med de 
øvrige aktører: 

 Samarbejde hvor AT agerer som myndighed 

 Samarbejde som arbejdsmiljøaktør der informerer og vejleder. 

Disse to samarbejdsparadigmer er styrende for, hvordan og i hvor høj grad AT samarbejder med de 
to øvrige arbejdsmiljøaktører og forklarer forskellene på samarbejdsflader mellem AT og BAR’erne 
versus AT og VFA. 

AT har flere myndighedsforpligtelser overfor BAR’erne. Som myndighed skal AT for det første god-
kende BAR’ernes budget og handlingsplaner. For det andet skal AT godkende BAR’ernes branche-
vejledninger for at sikre, at branchevejledningerne fremstiller reglerne juridisk korrekt14.  

Udover disse faste samarbejdsflader har AT og BAR’erne løbende kontakt. Denne kontakt er indlejret 
i deres praksis som en uformel løbende kontakt, der sker i kraft af, at personkredsen hos aktørerne 
kender hinanden og kommunikerer i forskellige sammenhænge. 

AT’s godkendelse af branchevejledninger foregår med en større eller mindre grad af dialog, men selve 
myndighedsudøvelsen foregår som en skriftlig proces, hvilket naturligt hænger sammen med krav om 
at kunne dokumentere processen (forvaltningsloven m.v.). Uagtet selvfølgeligheden er et væsentligt 
parameter i forståelse af processen, en erkendelse af den asymmetriske relation samarbejdet foregår i, 
og at dette har en afsmittende effekt på andre potentielle samarbejdsrelationer. Der er eksempler på 
en dialog mellem AT og BAR forud for udarbejdelsen af materialer for at lette processen samt øge 
kvaliteten i produktet. Det er dog ikke en systematisk procedure i samarbejdet.  

Forskellen i rolle og funktion bliver tydelig i nedenstående citat, hvor BAR’ernes fokus er på, hvordan 
de kan formidle viden til virksomhederne på en vejledende, inspirerende og let tilgængelig vis, mens 
AT skal sikre, at det er juridisk korrekt: 

 

                                                 
14 Bekendtgørelse nr. 1705 af 21. december 2010. 
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”Hvis værktøjerne er en fortolkning af loven, sender de det ind. […]Hvis det ikke er, står det for 
egen regning hos parterne. BAR’erne synes, det er komplekst, at de skal dele op i, hvad der er 
lovgivning, og hvad der er god praksis. Vi holder fast på det, for vi skal have juridisk grundlag 
for at kunne komme efter virksomhederne” (AT) 

I forhold til AT’s myndighedsudøvelse over for virksomhederne er der tillige et formaliseret samar-
bejde mellem aktørerne, idet BAR’erne og VFA i enkelte sammenhænge har bidraget til at klæde AT’s 
tilsynsførende på med relevant viden forud for tilsynsbesøg.  

”Vi har det samarbejde, at når vi går ud på særlige indsatser klæder vi vores tilsynsførende på, 
så de er i stand til at vejlede og informere. Der bruger vi BAR’erne, men også VFA rigtig meget” 
(AT)  

Videndelingen handler her ikke kun om at henvise til og drøfte relevant materiale, men har også fokus 
på drøftelser af konkrete områder, det er relevant at være opmærksomme på ved tilsyn. Med udvik-
lingen mod risikobaseret tilsyn vurderer Oxford Research, at der kan forekomme et øget behovet for, 
at de tilsynsførende ”blive klædt yderligere på” i forhold til de konkrete brancher.  Omvendt deltager 
tilsynsførende eksempelvis på konferencer og fyraftensmøder arrangeret af BAR’erne. Her stiller de 
tilsynsførende deres viden til rådighed og fremlægger AT’s lovfortolkning, og hvilke forhold, der inden 
for en given branche, gør sig gældende set fra deres perspektiv.  

”Vi har også tidligere, når de har planlagt deres særlige tilsyn eller indsatsområder, haft nogle 
møder, hvor vi også har spillet ind med, hvad vi ser som relevant. (BAR) 

En praksis som den, der beskrives ovenfor i citatet, er under implementering i forbindelse med initiativ 
7 i aftalen om et styrket arbejdsmiljø fra 2015.15 I forbindelse med initiativ 7 inddrages BAR’erne tidligt 
med henblik på at foretage en koordineret indsats rettet mod de brancher, der er udvalgt til den særlige 
tilsynsindsats.   

Til den mere generelle videndeling og gensidige informationsudveksling afholdes årlige møder mellem 
AT og BAR’erne i tredje kvartal. Af fast information fra AT er statistik med data om ulykker, påbud 
m.v. med relevans for den konkrete BAR. Disse møder ligger sent i BAR’ernes proces med at udar-
bejde handlingsplanen for næste år, hvilket begrænser mulighederne for at bruge møderne fremadret-
tet. Møderne beskrives af begge parter som en gensidig orientering, fremfor at have en egentlig koor-
dinerende funktion. Godkendelsen af handlingsplanen og budgettet for den pågældende BAR, der er 
grundlaget for næste års aktiviteter/drift i BAR’erne, gennemføres i et parallelt forløb. 

                                                 
15 En styrket arbejdsmiljø indsats – Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeriet, 2015. 
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AT’s formaliserede samarbejde med VFA er på det udførende niveau begrænset. Dette til trods for – 
eller måske på grund af – at NFA, som VFA organisatorisk er en del af, tidligere har været en del af 
AT og stadig er en del af samme ministerium. Dette skulle på den ene side betyde, at de ”kender 
hinanden godt” og har mange fælles arbejdsflader. På den anden side kan det også give et ubevidst 
konkurrenceforhold, hvor de to aktører arbejder mod samme mål, men med forskelligt udgangspunkt 
og derfor overser de fælles arbejdsflader og muligheder for samarbejde. Den opstillede forandringste-
ori viser netop, hvordan forskellige arbejdsmiljøaktørernes udgangspunkter først relativt sent i pro-
cessen har sammenfaldende mål for information og vejledning. For AT, vil lovgivning og regler som 
oftest være udgangspunktet, mens VFA’s udgangspunkt er at formidle relevant forskning og ny viden 
på arbejdsmiljøområdet.  

”VFA havde i en lang periode mange ressourcer og kunne og ville selv løfte meget. Her havde vi 
på den anden siden haft ressourceknaphed, så gode intentioner er ikke ført ud i verden. […]Vi 
”stjæler” fra hinanden, men vi samarbejde ikke på den måde” (AT).  

AT er repræsenteret i VFA’s centerudvalg, og der er herudover kontakt, som foregår på direktørni-
veau. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem AT og NFA, der udstikker linjerne for et tættere 
samarbejde. Aftalen for 2016 forpligter de to aktører på at afholde kvartalsvise møder og udpeger 
samarbejdsflader om kommunikation mellem konkrete afdelinger hos AT og VFA.  

AT anvender VFA’s materialer, men det egentlige samarbejde bærer præg af, at der hos AT er en 
opfattelse af, at VFA historisk set har villet selv. Hos VFA begrundes det manglende samarbejde med, 
at der længe har manglet en kommunikationschef hos AT som den oplagte samarbejdspartner. VFA 
ser gerne, at samarbejdet bliver tættere, idet de vurderer, at de tilsynsførendes anvendelse af VFA’s 
materiale bliver tilfældigt, men også fordi de vurderer at kunne bakke AT bedre op, end det aktuelt er 
tilfældet. Der er på nuværende tidspunkt en vilje til samarbejde hos både AT og VFA, som også er 
reflekteret i de to samarbejdsaftaler fra henholdsvis marts 2015 og 2016. Aftalen er et produkt af en 
gensidig vilje til samarbejde mellem de to aktører. 

”Vi kunne godt gøre endnu mere for at bakke op om AT’s indsatser. […]Oplagt at de tilsyns-
førende ved, hvad der ligger hos os – fordi det er forskningsbaseret viden” (VFA). 

På baggrund af de gennemførte kvalitative interview kan der udpeges forskellige årsager til det mang-
lende samarbejde på udførerniveau. Men det er helt tydeligt for Oxford Research, at der også er tale 
om kulturelle forskelle såvel som organisatoriske og strukturelle forskelle.  

Organiseringen af VFA - som en del af NFA og alligevel med eget centerudvalg – udfordrer samar-
bejdsrelationen, da VFA bliver utydelig som selvstændig aktør.  

VFA’s anderledes kultur og en oplevelse af partssystemet som svært udtrykkes meget eksplicit som 
betydende for VFA’s samarbejde med BAR’erne. VFA har årlige møder med BAR’erne med ambition 
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om at koordinere formidlingsaktiviteterne, men ingen af parterne oplever, at dette lykkes. Ligeledes er 
det tydeligt, at BAR’erne oplever VFA som ”ophøjede”, og der er en antydning blandt informanter 
fra BAR’erne om, at VFA’s særbevilling kunne være brugt bedre andre steder.  

Der er ikke nogen naturlig dialog og kontakt. Det skyldes også, at man helt i starten besluttede, 
at VFA’s hjemmesidens skulle være evidensbaseret. Derfor argumenterede de (VFA) for, at det 
skulle køres selvstændigt. [….] Kommunikationen er tørret lidt ud. Men det kan godt være, at 
det ændrer sig nu, hvor de heller ikke har så mange penge” (BAR). 

Nogle BAR’er samarbejder ad hoc med VFA om forskellige aktiviteter. Dette ad hoc-samarbejde kan 
dog ikke karakteriseres som formaliseret.  

På det udførende niveau eksisterer der samarbejde BAR’erne imellem. Det mest formaliserede er fæl-
lessekretariatet 3-BAR, hvor tre BAR’er - Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans 
/ Offentligt Kontor & Administration – har indgået et operationelt samarbejde. De politiske råd er 
selvstændige, men på det udførende plan er der et fælles sekretariat. I fællessekretariaterne arbejder 
medarbejderne på tværs af BAR’ernes områder. Sekretariatet varetager også funktioner for andre 
BAR’er. På spørgsmålet om, hvilke fordele dette giver, fremhæver informanter fra BAR’erne effekti-
viteten bl.a. med muligheden for at samarbejde om materialer til virksomhederne, eller at materialer 
genbruges i en justeret udgave. 

”Det at vi konsulenter sidder på det sammen kontor. Vi udarbejder aktivitetsplaner for alle tre 
råd, men vi laver dem sammen” (BAR) 

”Fordi vi sidder sammen, får vi jo netop genbrugt (materialer). Det er jo formaliseret på den vis, 
at alt starter og slutter i rådene. Der skal det jo godkendes” (BAR). 

Herudover er der et formaliseret samarbejde i regi af BARKU mellem alle BAR’er, hvor der afholdes 
fire til seks koordinerende møder årligt. BARKU er et forum, hvor idéer og nye initiativer drøftes, 
hvilket kan føre til samarbejde om konkrete emner, enten ved at enkelte BAR’er går sammen, eller 
ved at der nedsættes egentlig projektgrupper. Det er også i dette forum, at den fælles deltagelse i 
Folkemødet på Bornholm og fælles afholdelse af DM i Skills planlægges (hvor VFA også deltager). 
BARKU tillægges forskellig værdi af de enkelte BAR’er. Nogle BAR’er ser det som et forum for gen-
sidig orientering, mens andre ser det som et forum, der samler BAR’erne og giver dem en samlet 
stemme. Denne divergens i synet på BARKU’s rolle er i sig selv problematisk, da det betyder, at 
BAR’erne går forskelligt til samarbejdet, og nogle BAR’er gør det med et lavt ambitionsniveau. 

De øvrige arbejdsmiljøaktører ser ikke BARKU som en samarbejdspartner, der repræsenterer 
BAR’erne samlet. De ser det, som BAR’ernes eget koordinationsforum.  
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BARKU’s rolle i samarbejdet med AT og VFA er derfor meget begrænset, og BARKU har ikke rollen 
som en overbygning på BAR’erne, men er, som det er illustreret i figur 3.3, alene BAR’ernes interne 
forum. At BARKU er et internt forum tydeliggøres også af, at det ikke er muligt at google sig frem til 
BARKU.   
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3.3 DELKONKLUSION 

På spørgsmålet om, hvilken vejledning og information arbejdsmiljøaktørerne udarbejder, kan 
det konkluderes, at: 

 De tre arbejdsmiljøaktører udbyder en bred vifte af information og vejledning til virksomhe-
derne. Forskelle mellem aktørernes formidlingsaktiviteter afspejler aktørernes formelle funk-
tion, og Oxford Research vurderer, at de enkelte aktører er meget bevidste om deres rolle i 
forhold til formidling og legitimiteten bag.  

 BAR’erne fremhæver, at de er tættere på virksomhederne via organisationerne og har en styrke 
over for virksomhederne i at være partsstyret. VFA fremhæver, at de formidler evidensbaseret 
viden via forskning og kan formidle det generisk, tilgængeligt og med eksempler på god prak-
sis. AT er deres myndighedsrolle bevidst, med de fordele og implikationer det har. 

 Arbejdsmiljøaktørerne anvender forskellige formidlingskanaler. Der er en udvikling hen imod, 
at vejledning og information distribueres elektronisk. Arbejdsmiljøaktørerne anvender alle 
mere eller mindre målrettede nyhedsbreve i distributionen af materialer. 

På spørgsmålet om, hvordan – og i hvilket omfang – arbejdsmiljøaktørerne samarbejder om 
vejledning og information af virksomhederne, kan følgende konkluderes: 

 Arbejdsmiljøaktørerne har et såvel formaliseret som ikke-formaliseret samarbejde om vejled-
ning og information og virksomhederne. Samarbejdet har både karaktér af skriftlige procedu-
rer/aftaler og faste møder (formaliseret samarbejde), såvel som ad hoc samarbejder om speci-
fikke indsatser (ikke-formaliseret samarbejde). 

 Arbejdsmiljøaktørerne arbejder ud fra deres egen formelle rolle, funktion og spidskompeten-
cer, og har en klar forståelse for egen rolle, funktion og spidskompetencer. Det samme gør sig 
ikke gældende for de enkeltes aktørers syn på de øvrige aktører. Arbejdsmiljøaktørernes for-
ståelse for de øvrige aktørers rolle og funktioner og dermed vilkår for samarbejde er derimod 
meget svingende, og i nogle tilfælde ikke-eksisterende. Det er Oxford Researchs vurdering, at 
mange mulige konstruktive samarbejder strander på netop denne manglende forståelse eller 
respekt for aktørernes forskellige formelle roller og funktioner.  

 Aktørernes indsigt i egne spidskompetencer er som udgangspunkt et positivt fund, der i det 
foregående afsnit også afspejler sig i, hvilken information og vejledning de tre forskellige ak-
tører helt praktisk formidler til virksomhederne. Aktørernes entydige fokus på egne spidskom-
petencer og formelle rolle og funktion har dog også den negative konsekvens, at der i nogle 
tilfælde arbejdes parallelt med udarbejdelsen af materialer, der vedrører samme problemstillin-
ger uden at aktørerne udnytter mulighederne for samarbejde i udarbejdelsen af materialer.   

 Det eksisterende formaliserede samarbejde kan præsenteres i nedenstående overordnede års-
hjul. Undersøgelsen har afdækket, at ”Mødekalendere” ikke er synkroniserede, og at der mang-
ler et fælles eller flere årshjul for samarbejde om konkrete indsatser i forhold til vejledning og 
information af virksomhederne. 
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Figur 3.5: AT’s årshjul for samarbejde med BAR’erne 

 

 

 

 
 

 Undersøgelsen har afdækket, at uklarhed om indholdet og formålet i samarbejdet har som 
konsekvens, at der er forskellige opfattelser af, hvem der kan eller skal tage initiativ til samar-
bejde om vejledning og information af virksomhederne. Dette kommer blandt andet til udtryk 
under de årlige møder mellem BAR’er og AT, hvor begge aktører ikke imødekommer mod-
partens forventninger til mødet. 

 Endelig viser undersøgelsen, at informanter på tværs af aktørerne ikke ønsker en højere grad 
af formaliseret samarbejde. Der er dog interesse i at øge kvaliteten i det eksisterende formali-
serede samarbejde. Aktørerne er underlagt forskellige paradigmer i forhold til vejledning og 
information af virksomhederne. Paradigmer med myndighedsansvar og en høj grad af politi-
sering (partsstyring) betyder, at samarbejdet sker i et ikke-formaliseret rum. 

 
Kapitlets konklusioner om, at der er en stor bredde i det materiale, arbejdsmiljøaktørerne udarbejder, 
ligger i tråd med konklusionerne fra Evaluering af BAR.16 Nærværende undersøgelse præsenterer en 
oversigt over arbejdsmiljøaktørernes information og vejledning samt deres samarbejde om dette. Der 
er ikke tidligere foretaget en sådan analyse, hvorfor resultaterne ikke kan sammenlignes med yderligere 
publikationer. 

                                                 
16 Evaluering af BAR, Oxford Research m.fl. 2014. 

AT og BAR’erne afholder års-
møder 

BAR’erne indsender redegørelse  
for aktiviteter det foregående år 
til AT 

AMR: 
7 årlige ordinære møder 

BARKU: 
 4-6 årlige møder 

NFA/AT:  
Kvartalsvise direktørmøder 

Faglige arbejdsgruppemøder 
Sparringsmøder 

AT/BAR:  
Kommunikation om branchevejledninger 

Møde mellem VFA og (nogle) BAR  
om årets aktiviteter 

AT kontakter relevante BAR  
på områder udvalgt til særligt til-
syn 

BAR indsender  
handlingsplaner til AT 



 

28 
 

Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne 

4. Virksomhedernes efterspørgsel af vejledning og     
information 

I dette kapitel analyseres virksomhedernes efterspørgsel af vejledning og information om arbejdsmiljø. 
Kapitlet besvarer følgende to undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvilken arbejdsmiljøvejledning og information efterspørger virksomhederne? 

 Hvor får virksomhederne den arbejdsmiljøvejledning og information, de efterspørger? 

4.1 DATAGRUNDLAG 

Spørgsmålene besvares gennem resultaterne fra to spørgeskemaundersøgelser: 1) en virksomheds-te-
lefonsurvey blandt 5.004 danske virksomheder og 2) En pop-op-survey på arbejdsmiljøaktørernes 
hjemmesider med 2.574 respondenter. Der inddrages alene de resultater, der medvirker til at besvare 
de to undersøgelsesspørgsmål. Øvrige resultater præsenteres i bilag 1a Svarfordelinger for virksom-
hedssurvey og 1b Svarfordelinger for pop-op-survey. Resultaterne fra virksomhedssurveyen er repræ-
sentativ og har høj udsigelseskraft. Resultaterne kan generaliseres til alle danske virksomheder med en 
usikkerhed på under +/- 2 %.  I nedenstående tabel fremgår det, hvor mange svar der er indsamlet i 
virksomhedssurveyen i virksomheder opdelt på 10 brancher. I tabellen fremgår det også, hvor stor 
usikkerhed der er på resultaterne, når de brydes ned på de enkelte brancher.17 

Tabel 4.1: Svarfordeling på brancher18 

Branche Antal svar Andel 
(svar) 

Antal i 
stikprøve 

Andel 
stikprøve 

Usikker-
hed (+/-) 

Bygge og Anlæg 488 10 % 2.451 10 % 3,97 % 

Ejendomshandel og udlejning 116 2 % 683 3 % 8,29 % 

Erhvervsservice 428 9 % 2.459 10 % 4,31 % 

Finansiering og forsikring 75 1 % 467 2 % 10,37 % 

Handel og transport 1.806 36 % 8.240 33 % 2,04 % 

Industri, råstof 558 11 % 2.308 9 % 3,61 % 

Information og kommunikation 146 3 % 827 3 % 7,36 % 

Kultur, fritid og anden service 319 6 % 1.647 7 % 4,93 % 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 175 3 % 1.369 5 % 6,92 % 

Offentlig administration 893 18 % 4.549 18 % 2,94 % 

Total 5.004 100 % 25.000 100 % 1,24 % 

Kilde: Virksomhedssurvey, Oxford Research 2016 

                                                 
17 Usikkerheden er beregnet ud fra 95 % konfidensinterval. I tabellen fremgår usikkerheden på en svarandel på 50 %.  
18 I virksomhedssurveyen er brancherne delt op efter standardinddelingen i DB07 brancheinddelingen. Oplysningerne om 

virksomhedernes branchetilhørsforhold er trukket fra CVR-registret. 
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4.1.1 Spredning på virksomhedsstørrelse 

45 % af de adspurgte virksomheder i telefonsurveyen har en størrelse på 1-9 ansatte, mens 44 % har 
10-34 ansatte. De resterende 11 % er større virksomheder med mere end 35 ansatte. Der er således 
en mindre overrepræsentation af mellemstore og store virksomheder i det indsamlede data. Det skyl-
des, at jo større virksomheden er, jo større chance er der for at virksomheden deltager i spørgeske-
maundersøgelsen. Overrepræsentation er så begrænset, at det ikke rykker ved, at de samlede resulta-
ter kan generaliseres til alle danske virksomheder med en usikkerhed på under +/-2 %. Data er ikke 
vægtet.19 Fordelingen på virksomhedsstørrelse betyder, at udsigelseskraften for alle tre grupper er 
meget høj: en usikkerhed på +/-2 % for de to mindste grupper og +/- 3-4% for de store virksom-
heder.  

4.1.2 Spredning på A og B side i virksomhederne 

I virksomhedssurveyen har respondenten angivet, hvilken rolle de har i virksomheden. Der er en god 
spredning af aktører på hhv. arbejdsgiver- og lønmodtagersiden (A og B siden) i virksomhedssurveyen. 
50 % af respondenterne repræsenterer A siden, mens 33 % repræsenterer B siden. For de resterende 
17 % kan det ikke bestemmes, om de tilhører A- eller B-siden. Det er ikke overraskende, at der er en 
overvægt af respondenter fra A-siden, da virksomheder med 1-9 ansatte ikke er forpligtet til at udpege 
en arbejdsmiljørepræsentant, og det derfor naturligt er lederen eller arbejdsgiveren, der er mest invol-
veret i arbejdsmiljøarbejdet. Der har ikke været krav til en ligelig fordeling af respondenter fra A- og 
B-side i nærværende undersøgelse. 

4.1.3 Pop-op-survey 

Pop-op-surveyen er ikke repræsentativ, da det er tilfældigt, hvem der klikker ind på arbejdsmiljøaktø-
rernes hjemmesider og tilfældigt, hvem der vælger at svare på surveyen. Det høje antal svar på 2.574 
øger imidlertid sandsynligheden for, at pop-op-surveyen giver et reelt billede af brugerne og deres 
vurdering af arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider. 

Figur 4.1 herunder viser, hvilke brancher respondenterne i pop-op-surveyen repræsenterer. Sprednin-
gen på brancher indikerer, at brugerne udgør et bredt udsnit af de brugere, der anvender arbejdsmil-
jøaktørernes hjemmesider. Det anses således også som et fund, at brugere fra alle ni brancher anvender 
arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider. 

                                                 
19 Dette uddybes i bilag 2: Metode og datagrundlag 
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4.2 HVILKEN VEJLEDNING OG INFORMATION EFTERSPØRGER VIRKSOMHE-
DERNE?  

Indledningsvis er det hensigtsmæssigt at afdække, hvor stor en andel af virksomhederne, der opsøger 
information og vejledning. Størstedelen af virksomhederne i telefonsurveyen (66 %) opsøger selv ak-
tivt information og vejledning om arbejdsmiljø. Herudover opsøger otte procent af virksomhederne 
hjælp via arbejdsmiljørådgiver. Det efterlader en betragtelig andel på 25 % af de adspurgte virksom-
heder, som ikke opsøger information og vejledning.  
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Kilde: Pop-op-survey, Oxford Research 2016

Figur 4.1: Branchefordeling i pop-op-surveyen
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Virksomhedsstørrelsen har statistisk signifikant betydning for20, om en virksomhed opsøger informa-
tion og vejledning om arbejdsmiljø. 57 % af virksomhederne med 1-9 ansatte, 71 % af virksomhederne 
med 10-34 ansatte og 88 % af virksomhederne med mere end 35 ansatte opsøger information og 
vejledning. Store virksomheder opsøger i højere grad information og vejledning. 21 

Der er ligeledes statistisk signifikante regionale forskelle i, hvem der opsøger information og vejled-
ning. 29 % af de adspurgte virksomheder i Region Hovedstaden opsøger ikke information mod 22 % 
i Region Sjælland.  

Der er derudover fundet statistisk signifikante forskelle brancherne imellem, når det kommer til op-
søgning af information og vejledning. Offentlig administration er den branche med den højeste andel 
af virksomheder, der opsøger information og vejledning. I den anden ende af skalaen ligger handel og 
service, hvor 59 % af virksomhederne selv opsøger information.  

I tabel 4.2 herunder vises en oversigt over, i hvor høj grad virksomhederne i de 10 hovedbrancher selv 
opsøger information og vejledning om arbejdsmiljø. 

                                                 
20 Når der er statistisk signifikans, betyder det, at de forskelle og sammenhænge, der er fundet, også gælder på populati-
onsniveau. Det vil i dette tilfælde betyde, at der er en reel forskel mellem, hvor meget små, mellemstore og store virksom-
heder opsøger information og vejledning. 
21 Se bilag 1a, tabel 4.8. 
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Tabel 4.2: Oversigt over hovedbrancher  

Branche Ja, vi opsøger selv 
information og vej-
ledning 

Vi søger ikke selv, 
men vi får hjælp fra 
eksterne arbejds-
miljøkonsulenter 
/arbejdsmiljøråd-
givere 

Nej, vi opsøger slet 
ikke information 
og vejledning 

Bygge og anlæg 70 % 10 % 20 % 

Ejendomshandel og udlejning 64 % 3 % 32 % 

Erhvervsservice 67 % 5 % 28 % 

Finansiering og forsikring 70 % 11 % 19 % 

Handel og transport 59 % 9 % 32 % 

Industri, råstoffer 67 % 11 % 22 % 

Information og kommunikation 66 % 5 % 29 % 

Kultur, fritid og anden service 70 % 8 % 22 % 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 61 % 11 % 28 % 

Offentlig administration 80 % 6 % 15 % 
n: 5.004 
Kilde: Virksomhedssurvey, Oxford Research 

 

Blandt de 25 % af virksomhederne, der ikke opsøger information og vejledning, er der en overrepræ-
sentation af små virksomheder og en overrepræsentation af virksomheder fra brancherne; Handel og 
tranport og Landbrug, skovbrug og fiskeri. Det er ikke en del af opdraget for nærværende undersøgelse 
at forholde sig til, hvorfor disse virksomheder ikke opsøger information og vejledning.   

4.2.1.1 Virksomhederne arbejder med forskellige arbejdsmiljøemner 
 
Over halvdelen af virksomhederne angiver, at de i løbet af de seneste år har arbejdet med følgende 
arbejdsmiljøemner: Arbejdsmiljøarbejdet (APV, arbejdsmiljøorganisation, oplæring og instruktion, 
lovpligtige uddannelser mv.) (67 %), Løft og arbejdsstillinger (64 %), Forebyggelse af ulykker (58 %) 
og Psykisk arbejdsmiljø (57 %).  



 

33 
 

Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne 

 

Virksomhedens størrelse har også her betydning (statistisk signifikant). Dels angiver de større virk-
somheder i højere grad end de mindre og mellemstore virksomheder, at de arbejder med flere forskel-
lige arbejdsmiljøemner. Dels er virksomhedsstørrelsens betydning udtalt i forhold til arbejdet med det 
psykiske arbejdsmiljø, hvor 76 % af de større virksomheder angiver, at det er et tema, de beskæftiger 
sig med mod kun 46 % af de mindre virksomheder med 1-9 ansatte. 22 

Branche har derudover en betydning for (statistisk signifikant), hvilke arbejdsmiljøemner virksomhe-
derne har søgt viden om i det seneste år. En stor andel af virksomhederne inden for brancherne 
Landbrug, Skov og Fiskeri (77 %), Industri (70 %) samt Bygge og Anlæg (69 %) angiver, at de har 
arbejdet med forebyggelse af ulykker inden for det seneste år. Inden for Information og Kommuni-
kationsbranchen samt Finansiering og Forsikringsbranchen angiver hhv. 27 % og 28 % af virksomhe-
derne at have arbejdet med forebyggelses af ulykker. 81 % af virksomhederne inden for Offentlig 
administration angiver at have arbejdet med psykisk arbejdsmiljø inden for det seneste år, mens kun 
hhv. 48 % og 49 % af virksomhederne inden for Bygge og Anlæg samt Landbrug, Skov og Fiskeri har 
arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.23 

Af figur 4.3 ovenfor fremgår det, at virksomhederne arbejder med de emner (ulykker, psykisk arbejds-
miljø og muskelskeletpåvirkninger), der ligger under strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 

                                                 
22 Se bilag 1a, tabel 4.6. 
23 Se bilag 1a, tabel 3.6. 
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Kilde: Virksomhedssurvey, Oxford Research 2016

Figur 4.3: Hvilke af disse arbejdsmiljøemner har I arbejdet 
med på din arbejdsplads i det seneste år?
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2020. 24 Samtidig anvender to ud af tre virksomheder information og vejledning om deres arbejdsmil-
jøarbejde.   

Resultatet viser, at virksomhederne bruger og efterspørger information og vejledning om en bred vifte 
af emner. 

4.2.1.2 AT’s vejledninger samt lovtekster, regler og bekendtgørelser er de mest be-
nyttede  

Den type af vejledning og information flest virksomheder bruger er AT’s vejledninger (39 %) samt 
lovtekster, regler og bekendtgørelser (38 %). 24 % af de adspurgte virksomheder oplyser, at de bruger 
branchevejledninger. Derudover bruger 17 % af virksomhederne anden information, hvilket blandt 
andet dækker over fx personalehåndbøger, fagblade, APV-mappen, mundtlig leveret information etc.   

 

Virksomhederne har haft mulighed for at oplyse, hvilke andre typer information og vejledning de 
bruger på deres arbejdsplads. Noget af det mange virksomheder nævner er mundtlig kommunikation. 
Samtidig nævner mange af respondenterne produktblade eller sikkerhedsblade. Endelig nævner flere 
respondenter fysiske materialer såsom mapper og håndbøger.  

Der er ikke fundet signifikante forskelle i, hvilke typer information og vejledning virksomhederne 
anvender. Der er mindre forskelle på virksomhedsstørrelse.25 Der kan ligeledes konstateres forskellige 

                                                 
24 En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020, aftale mellem Regeringen (V og K), S, SF og RV, marts 2011. 
25 Se bilag 1a, tabel 4.15. 
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Figur 4.4: Hvilken type information og vejledning bruger I/din 
arbejdsplads? 
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mindre brancheforskelle i besvarelserne 26, men samlet viser empirien, at formidlingstypen ikke afhæn-
ger af branche, størrelse, A eller B side. 

Resultatet viser, at virksomhederne først og fremmest efterspørger regler og vejledninger, samt at der 
også – om end i mindre omfang – er efterspørgsel efter de andre typer af information og vejledning, 
som arbejdsmiljøaktørerne udarbejder og formidler.  

4.2.1.3 Arbejdsmiljøregler og opdateret viden er de primære årsager til hjemmeside-
besøg 

Et bidrag til at besvare, hvilken information og vejledning virksomhederne efterspørger, findes i hjem-
mesidebrugerens begrundelse for at besøge pågældende hjemmesider. I den gennemførte pop-op-
survey har brugere på de tre arbejdsmiljøaktørers hjemmesider angivet, hvad de søger efter.  

Respondenterne har i gennemsnit angivet 1,5 svar på spørgsmålet ”Hvorfor besøger du hjemmesiden? 
”. Det vil sige, at brugerne har flere forskellige grunde til at besøge arbejdsmiljøaktørernes hjemmesi-
der. 34 % af respondenterne angiver, at de besøger aktørernes hjemmesider for at finde regler om 
arbejdsmiljø. 33 % besøger hjemmesiderne for at holde sig opdateret om arbejdsmiljø. 

 

Der er afsøgt og fundet forskelle på (statistisk signifikant), hvad forskellige brugergrupper efterspørger 
på hjemmesiderne. 58 % af de brugere, der besøger hjemmesiden dagligt, gør det for at finde regler 
om arbejdsmiljø, mens andelen blandt førstegangsbesøgende er 25 %. Det tyder på, at de rutinerede 
brugere er mere målrettet i deres søgning af information og vejledning om arbejdsmiljø.  

                                                 
26 Se bilag 1a, tabel 3.15. 
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Figur 4.5: Hvorfor besøger du hjemmesiden?
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Opdeles analysen på besøg på hhv. AT’s, VFA’s- og BAR’ernes hjemmesider, viser besøgsmønstrene 
sig at stemme overens med aktørernes hovedfunktion. Af de respondenter, der besøger AT’s hjem-
meside, angiver 50 %, at de søger regler om arbejdsmiljø. Hhv. 40 % og 35 % angiver, at de besøger 
BAR’ernes hjemmesider for at holde sig opdateret om arbejdsmiljø samt for at finde redskaber/værk-
tøjer til arbejdsmiljøarbejdet. Modsat er det 14 % af de besøgende på AT’s hjemmeside, der søger 
redskaber/værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet. På VFA’s hjemmeside angiver 55 % af respondenterne, 
at de besøger hjemmesiden for at holde sig opdateret om arbejdsmiljø.  

Tabel 4.3: Hvorfor besøger du hjemmesiden? 

 For at 
finde en 
løsning på 
et arbejds-
miljøpro-
blem 

For at 
finde reg-
ler om ar-
bejds-
miljø 

For at 
finde an-
den infor-
mation om 
arbejds-
miljø 

For at 
finde red-
skaber / 
værktøjer 
til arbejds-
miljøarbej-
det 

For at få 
hjælp til 
APV  
(arbejds-
pladsvur-
dering) 

For at 
holde mig 
opdateret 
om ar-
bejdsmiljø 

Andet 

BAR 
(n=467) 

18 % 20 % 30 % 35 % 4 % 40 % 6 % 

AT 
(n=1.389) 

19 % 50 % 18 % 14 % 11 % 19 % 12 % 

VFA 
(n=718) 

13 % 13 % 24 % 24 % 3 % 55 % 9 % 

n: 2.574 
Kilde: Pop-op-survey, Oxford Research 2016 

Fordelingen viser, at respondenterne benytter de tre aktørers hjemmesider til forskellige formål. 
Selvom brugernes besøg på hjemmesiden ligger i forlængelse af aktørernes formål, viser resultaterne 
samtidig, at brugerne hos alle tre aktører placerer sig i samtlige svarkategorier. Der er dermed også en 
tendens til, at brugerne søger bredt hos alle tre aktører. 

4.2.1.4 Løbende ajourføring og konkrete arbejdsmiljøhændelser giver anledning til 
efterspørgsel af information og vejledning om arbejdsmiljø 

I virksomhedssurveyen er der spurgt til, i hvilke situationer efterspørgsel på information og vejledning 
opstår. 28 % af virksomhederne angiver, at de løbende søger vejledning og information om arbejds-
miljø, mens 23 % angiver, at de har brug for vejledning og information, når der er konkrete problemer 
med arbejdsmiljøet i virksomheden. 16 % angiver, at behovet opstår, når der kommer nye regler i 
arbejdsmiljøet. 28 % af de adspurgte virksomheder angiver, at de ikke ved, i hvilke situationer de har 
brug for vejledning og information om arbejdsmiljø.  
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Der er ikke signifikante forskelle på, i hvilke situationer små, mellemstore og store virksomheder har 
brug for information og vejledning. Dog er der en gennemgående tendens til, at jo større virksomhe-
den er, desto flere situationer anvendes der information og vejledning om arbejdsmiljø.27 

34 % af respondenterne inden for branchen Offentlig Administration angiver, at de bruger informa-
tion og vejledning om arbejdsmiljø, når der er konkrete problemer med arbejdsmiljøet. Mod kun hhv. 
16 % og 17 % af respondenterne fra Finansiering og Forsikringsbranchen samt Landbrug, Skov og 
Fiskeri. Over 34 % af respondenterne fra brancherne Offentlig Administration samt Ejendomshandel 
og Udlejning tilkendegiver, at de løbende søger information og vejledning om arbejdsmiljø, mens 
procentsatsen for brancherne Kultur og Fritid, Handel og Transport samt Information og Kommu-
nikation er under 25 %.28  

Resultatet viser, at over en fjerdedel af virksomhederne løbende søger information og vejledning. Det 
giver arbejdsmiljøaktørerne et godt udgangspunkt for at kunne informere og vejlede denne gruppe. 
De resterende virksomheder bruger information og vejledning i forskellige konkrete situationer. Den 
forholdsvis store spredning på virksomhedernes svar skyldes, at efterspørgslen på information og vej-
ledning har mange forskellige anledninger. Dette skal der naturligvis tages højde for i udbuddet af 
information og vejledning.  

                                                 
27 Se bilag 1a, tabel 4.7. 
28 Se bilag 1a, tabel 3.7. 
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Kilde: Virksomhedssurvey, Oxford Research 2016

Figur 4.6: I hvilke situationer har I/din arbejdsplads brug for 
information og vejledning om arbejdsmiljø? 
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4.2.1.5 Information og vejledning om arbejdsmiljø formidles primært mundtligt 

Virksomhedernes efterspørgsel må tillige ses i lyset af, hvordan de efterfølgende anvender og udbre-
der information og vejledning internt på virksomheden. Her viser undersøgelsen med stor tydelig-
hed, at formidlingen af information og vejledning om arbejdsmiljø i virksomhederne foregår primært 
mundligt, fx på interne møder og kurser (76 %).  

 

Formidlingsformen er uafhængig af, hvilket arbejdsmiljøemne virksomhederne søger information og 
vejledning om. Der er heller ikke statistisk signifikante forskelle på tværs af brancher.29 Til gengæld 
har virksomhedens størrelse betydning (statistisk signifikant). For de små virksomheder er der altover-
vejende et behov for materialer, der understøtter en mundlig formidling på arbejdspladsen, mens 
større virksomheder har behov for materialer, der kan videreformidles både mundtligt og skriftligt.30  

Resultatet viser, at virksomhederne efterspørger materialer, der kan videreformidles mundtligt på ar-
bejdspladsen. Dette kan med fordel tænkes ind, når arbejdsmiljøaktørerne udvikler materialer frem-
adrettet.  

  

                                                 
29 Se bilag 1a, tabel 3.17. 
30 Se bilag 1a, tabel 4.17. 
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Kilde: Virksomhedssurvey, Oxford Research 2016

Figur 4.7: Hvordan formidler I information og vejledning om 
arbejdsmiljø på din arbejdsplads?
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4.3 HVOR FÅR VIRKSOMHEDERNE DEN INFORMATION OG VEJLEDNING, DE 
EFTERSPØRGER? 

Direkte spurgt om, hvor virksomhederne søger information og vejledning, svarer næsten halvdelen, 
at de søger information og vejledning om arbejdsmiljø hos AT. Således angiver 47 % af virksomhe-
derne, at AT er deres typiske indgangskanal.  

Tendensen til, at virksomhederne går gennem AT, ses ligeledes i pop-op-surveyen, hvor 62 % af re-
spondenterne angiver, at de plejer at benytte AT’s hjemmeside, når de skal søge information om ar-
bejdsmiljø.31  

 
 
Der er umiddelbart en lille andel af virksomhederne, der søger information og vejledning hos de to 
øvrige arbejdsmiljøaktører. 4 % af virksomhederne angiver, at de søger information og vejledning hos 
BAR’erne, mens 3 % angiver, at de søger hos VFA. Det skal her bemærkes, at pop-op-surveyen viser, 
at en stor del af brugerne på BAR’erne og VFA’s hjemmeside kommer til siderne gennem google (26 
%) eller via link fra andre hjemmesider (9 %) eller link fra sociale medier (2%).32 Der er også en stor 
andel, der kommer til hjemmesiden gennem links i nyhedsbreve (21 %). Det viser, at virksomhederne 
finder frem til information og vejledning hos VFA og BAR’erne uden direkte at opsøge eller opleve 
VFA og BAR’erne som adgang eller kilde. 

En stor del af de 46 % af virksomhederne, der angiver, at de benytter Google eller andre søgemaskiner 
til at finde information og vejledning om arbejdsmiljø, må formodes at ende hos en af de tre aktører. 
På samme måde kan det antages, at de virksomheder, der opsøger information og vejledning gennem 

                                                 
31 Se bilag 1b, tabel 2.3b. 
32 Se bilag 1b, tabel 2.1. 
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Kilde: Virksomhedssurvey, Oxford Research 2016

Figur 4.8: Hvor søger I typisk efter information og vejledning?
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fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, i særlig grad finder frem til vejledning og information udvik-
let af BAR’erne, som jo netop består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Flere af BAR’er-
nes sekretariater er partssekretariater, og virksomhederne kan derfor have en oplevelse af, at de er i 
kontakt med enten arbejdsgiverforeningen eller fagforeningen og ikke BAR. Analysen (dataindsam-
lingen) har ikke haft fokus på dette, og det kan derfor ikke fastslås, i hvor høj grad antagelsen er 
korrekt. 

Den store ’Andet’ kategori dækker blandt andet over en del præciseringer (fx eksempler på fagfor-
eninger og arbejdsgiverforeninger). Derudover nævnes blandt andet kommunen og HR-afdelinger 
som kilder til information og vejledning om arbejdsmiljø.  

Der er mindre, men statistisk signifikante forskelle i, hvor små, mellemstore og store virksomheder 
søger efter information og vejledning. De små virksomheder anvender i højere grad (50%) Google 
end de mellemstore (44%) og store virksomheder (41%). Der er en tendens til, at jo større virksom-
heden er, i jo højere grad søger de direkte hos arbejdsmiljøaktørerne. De store virksomheder gør også 
oftere brug af en arbejdsmiljørådgiver (15 %) end de mellemstore (8 %) og de små (5 %).33  

Resultaterne viser, at virksomhederne søger information og vejledning mange steder. De to indgange, 
der oftest bruges, er AT og søgninger på nettet gennem Google eller andre søgemaskiner. 

4.3.1.1 Ca. 30 % af brugerne af arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider søger informa-
tion flere steder 

 
Figur 4.9 nedenfor er baseret på besvarelser fra de ca. 30 % af brugerne af arbejdsmiljøaktørernes 
hjemmesider, som har svaret, at de har søgt informationer om arbejdsmiljø andre steder end på den 
hjemmeside, de har besøgt i forbindelse med pop-op-surveyen. Figuren viser, hvor disse brugere også 
søger efter information om arbejdsmiljø.  

62 % af denne gruppe af brugere svarer, at de også søger efter information om arbejdsmiljø hos Ar-
bejdstilsynet, 41 % svarer, at de også søger hos VFA, mens 31 % svarer, at de også søger hos BAR’-
erne.  

                                                 
33 Se bilag 1a, tabel 4.13. 



 

41 
 

Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne 

 

I forhold til brancherne er der forskel på, hvor virksomhederne typisk søger efter information og 
vejledning om arbejdsmiljø. Forskellene er dog ikke statistisk signifikante.34  

Resultaterne viser, at det kun er knap en tredjedel af brugerne af arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider, 
der søger information og vejledning hos mere end en aktør. Det kan tages som udtryk for, at flertallet 
af brugere finder den information og vejledning, de har brug for, på deres foretrukne hjemmeside.  

4.3.1.2 Besøgende benytter forskellige indgange til aktørernes hjemmesider  

Blandt brugere af AT’s hjemmeside angiver 51 %, at de gik direkte til hjemmesiden, og 32 % angiver, 
at de benyttede Google eller en anden søgemaskine. For besøgende på Videncenter for Arbejdsmiljø 
og BAR’ernes hjemmesider gælder det, at hhv. 48 % og 30 % har angivet, at de er kommet ind på 
hjemmesiden gennem et link i et nyhedsbrev. For BAR’erne er 28 % af de besøgende gået direkte til 
hjemmesiden, mens det for VFA er 17 % af de besøgende. Forskellene er statistisk signifikante.  

  

                                                 
34 Se bilag 1b, tabel 3.3b. 
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Figur 4.9: Hvor på nettet plejer du at søge efter information om 
arbejdsmiljø?  
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Tabel 4.4: Hvordan er du kommet ind på hjemmesiden? 

Når der ses på tværs af alle hjemmesiderne, viser data fra pop-op-surveyen, at over 45 % af respon-
denterne fra brancherne Bygge og Anlæg, Industri samt Landbrug og Fødevarer angiver, at de er 
kommet direkte ind på hjemmesiden. For brancherne Social og Sundhed samt Undervisning og Forsk-
ning er tallet under 30 %. De resterende brancher fordeler sig et sted mellem 30 og 45 %. Over 20 % 
af respondenterne fra brancherne Kontor og Kommunikation, Offentlig Service, Social og Sundhed 
samt Undervisning og Forskning angiver, at de er kommet ind på hjemmesiden via et link i et nyheds-
brev.35  

Resultaterne viser, at besøgende på arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider til en vis grad målretter de-
res besøg efter deres formål. Resultaterne viser samtidig, at nyhedsbreve er en god og effektiv kanal 
til at få besøgende på hjemmesiderne. 
 

4.3.1.3 Internettet er den foretrukne informationskanal, men også telefonservices 
benyttes 

Hovedparten af virksomhederne (85 %) opsøger information og vejledning om arbejdsmiljø på inter-
nettet. Som tidligere vist er det primært AT’s hjemmeside, som benyttes (jf. figur 4.8). Brugen af in-
ternettet er forventelig, mens det er interessant, at 21 % af respondenterne angiver, at de typiske søger 
information og vejledning om arbejdsmiljø telefonisk. Services såsom AT’s Call Center og henvendel-
ser til BAR’erne og de organisationer, der er repræsenteret i BAR’erne, har derfor også en betydelig 
rolle. 

                                                 
35 Se bilag 1b, tabel 3.2. 
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BAR (n=467) 28 % 23 % 11 % 3 % 30 % 4 % 

AT (n=1.367) 51 % 32 % 9 % <1 % 4 % 4 % 

VFA (n=718) 17 % 19 % 8 % 5 % 48 % 4 % 

n: 2.574 
Kilde: Pop-op-survey, Oxford Research 2016 
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Der er branchemæssige forskelle, (om end de ikke er statistisk signifikante), der kan forklares med 
adgangen til en computer i arbejdssituationen. Brancherne Bygge og Anlæg (29 %), Landbrug, Skov 
og Fiskeri (25 %) samt Offentlig Administration (24 %) angiver i højere grad end de øvrige brancher, 
at de typisk søger information og vejledning om arbejdsmiljø ved at ringe.36 Landbrug, skov og fiskeri 
samt bygge og anlæg er præget af midlertidige arbejdspladser, hvilket kan være en forklaringsfaktor. 
For offentlig administration kan en forklaring være, at branchen i høj grad organiserer deres arbejds-
miljøarbejde i store enheder med professionaliserede aktører, som kan rådgive og vejlede internt i 
organisationen jf. afsnit 4.2. 

Der er ikke nogle signifikante forskelle i, hvordan små og store virksomheder søger. Generelt søger 
de store virksomheder mere end de små og mellemstore. De bruger derfor også de forskellige medier 
i højere grad end de mindre virksomheder.37 

Resultatet viser, at en stor del af virksomhederne efterspørger information og vejledning, der er til-
gængeligt på internettet. Der er dog stadig en betragtelig andel af virksomhederne, der søger efter 
information og vejledning gennem mere dialogbaserede medier som e-mail og telefon. Endelig skal 
det bemærkes, at få virksomheder under ’Andet’ kategorien har nævnt sociale medier. Sociale medier 
anses derfor ikke som en platform, hvor der på nuværende tidspunkt er en efterspørgsel fra virksom-
hederne på information og vejledning. 

                                                 
36 Se bilag 1a, tabel 3.12. 
37 Se bilag 1a, tabel 4.12. 
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Figur 4.10: Hvordan søger I typisk efter information og 
vejledning om arbejdsmiljø?
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4.4 DELKONKLUSION 

På spørgsmålet om, hvilken information og vejledning virksomhederne efterspørger, kan det 
konkluderes, at: 

 Virksomhederne efterspørger mange forskellige typer af information og vejledning. Det være 
sig i forhold til indhold, forskellige emner og i forskellige situationer (ved konkrete hændelser, 
løbende, ved nye regler etc.). Virksomhederne har dermed et mangfoldigt behov for informa-
tion og vejledning. 

 En fjerdedel af virksomhederne opsøger ikke selv aktivt information og vejledning om ar-
bejdsmiljø. I denne gruppe af virksomheder er de små virksomheder overrepræsenterede.  

 De virksomheder, der søger efter information og vejledning, gør det i forskellige situationer. 
Hver fjerde virksomhed søger løbende efter information og vejledning, mens de øvrige virk-
somheder opsøger den i konkrete situationer.  

 Virksomhederne bruger information og vejledning bredt fordelt på arbejdsmiljøemner. Der er 
høj efterspørgsel på materialer om de prioriterede indsatsområder under 2020-strategien. Her-
til kommer, at to ud af tre virksomheder bruger information og vejledning om selve arbejds-
miljøarbejdet. 

 Virksomhederne bruger mange forskellige typer af information og vejledning. Særligt AT’s 
vejledninger, regler og bekendtgørelser anvender en stor andel af virksomhederne. 

 Virksomhederne videreformidler for tre ud af fires vedkommende informationen og vejled-
ningen mundtligt. De efterspørger med andre ord materialer med et indhold, der kan formidles 
mundtligt på virksomheden.  

 Der er kun mindre forskelle i virksomhedernes efterspørgsel på information og vejledning, 
når der ses på tværs af branche og virksomhedsstørrelse. Selv inden for de enkelte brancher 
er der en stor spredning i virksomhedernes behov for information og vejledning. Generelt 
opsøger og bruger de mellemstore og store virksomheder mere information og vejledning end 
de små virksomheder. Selve søgemønstrene og bredden i den information og vejledning, der 
anvendes, har ikke en sammenhæng med virksomhedsstørrelsen. 
 

På spørgsmålet om, hvor virksomhederne søger den information og vejledning, de efterspørger, 
kan det konkluderes, at: 

 Virksomhederne opsøger primært information og vejledning over internettet. Cirka halvdelen 
af virksomhederne bruger AT som indgang, mens også cirka halvdelen bruger Google eller en 
anden søgemaskine som udgangspunkt for deres søgning. Virksomhederne går desuden til 
arbejdstager og arbejdsgiverorganisationer for at holde sig opdaterede. 

 Kun en lille andel af virksomhederne søger direkte hos BAR’erne og VFA. Det må dog anta-
ges, at en stor del af de virksomheder, der søger bredt på nettet, samt de virksomheder, der 
søger information og vejledning hos de faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne, 
bliver guidet videre til BAR’erne. Når virksomhederne opsøger information og vejledning, 
sker det således kun i begrænset grad ved, at de går direkte til de arbejdsmiljøaktører, der har 
den information og vejledning, som virksomhederne efterspørger. 
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 Brugerne af arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider søger efter mange typer af information og 
vejledning hos de enkelte aktører, men efterspørger nogle typer af materialer mere end andre 
på de forskellige hjemmesider. Blandt de virksomheder, der besøger AT’s hjemmeside, søger 
de fleste således efter regler. På BAR’ernes hjemmesider er der især efterspørgsel efter redska-
ber, mens brugerne af VFA’s hjemmeside især kommer for at holde sig opdateret om arbejds-
miljø. Brugernes efterspørgsel efter bestemte typer af information og vejledning på de forskel-
lige arbejdsmiljøaktørers hjemmesider tyder således på et vist kendskab til aktørernes spids-
kompetencer. 

Konklusionerne om virksomhedernes efterspørgsel på information og vejledning om arbejdsmiljø lig-
ger i tråd med konklusioner fra tidligere gennemførte undersøgelser.  

Konklusionen om, at virksomhedernes efterspørger mange forskellige typer af information og vejled-
ning om mange forskellige emner ligger i tråd med resultaterne i Evaluering af AMO. I denne evaluering 
er en konklusion, at virksomhederne arbejder meget forskelligt med arbejdsmiljø og i stigende grad 
tilpasser arbejdsmiljøarbejdet virksomhedens øvrige drift, og der er en udvikling på vej væk fra ar-
bejdsmiljøet som sidevogn.38  

Konklusionen om, at små virksomheder i mindre grad opsøger information og vejledning kan genfin-
des i Brugerundersøgelse af Arbejdstilsynets kommunikationsindsats.39 I rapporten fremgår det, at sammenhæn-
gen mellem virksomhedsstørrelse og brugen af information og vejledning er mindre end forventet i 
henhold til undersøgelsens hypoteser. Dette stemmer fint overens med nærværende undersøgelses 
konklusion om, at over halvdelen af de små virksomheder opsøger information og vejledning.  

Konklusionerne i nærværende kapitel underbygger og nuancerer resultater og konklusioner fra tidli-
gere undersøgelser. Undersøgelsen bidrager med ny viden om virksomhedernes brug af information 
og vejledning.   

  

                                                 
 
39 Brugerundersøgelse af Arbejdstilsynets kommunikationsindsats, Rambøll 2016. 
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5. Imødekommer udbuddet efterspørgslen? 

I det foregående kapitel er det afsøgt og analyseret, hvor og hvordan virksomhederne opsøger infor-
mation, samt hvilken information de opsøger. I dette kapitel undersøges, om virksomhedernes behov 
for information og vejledning imødekommes.  

Analytisk tager afsnittet udgangspunkt i den sammenkoblede forandringsteori for udbuddet og efter-
spørgslen af information og vejledning. Der inddrages data fra de to gennemførte spørgeskemaunder-
søgelser. Der inddrages alene de resultater, der medvirker til at besvare de to undersøgelsesspørgsmål. 
Øvrige resultater præsenteres i bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey og 1b Svarfordelinger pop-
op-survey. 

5.1.1.1 Omkring 80 % af virksomhederne er meget enige eller enige i, at aktørerne 
har de oplysninger, som de har brug for   

80 % eller flere af virksomhederne er meget enige eller enige i, at aktørerne har de oplysninger, som 
virksomheden har brug for.40  

91 % af respondenterne er meget enige eller enige i, at AT har de oplysninger, som de har brug for, 
mens andelen for VFA og BAR’erne er hhv. 82 % og 80 %. Bemærk, at der er forholdsvis få respon-
denter, der har besvaret spørgsmålene for BAR og VFA, og resultaterne derfor er behæftet med en 
vis usikkerhed. 

 

                                                 
40 Se bilag 1a, tabel 2.14a. 
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Denne observation bekræftes ligeledes i pop-op-surveyen, hvor omkring 80 % angiver, at de i nogen 
eller høj grad finder den information, de søger hos aktørerne41 

 

Omkring 40 % af respondenterne fra brancherne; Undervisning og Forskning, Industri, Kontor og 
Kommunikation samt Offentlig Service angiver, at de i høj grad fandt det, de søgte efter på arbejds-
miljøaktørernes hjemmesider. For brancherne Landbrug og Fødevarer samt Handel er andelen på 
omkring 28 %.42   

Resultaterne viser, at virksomhederne i vid udstrækning finder den information og vejledning, de har 
brug for hos de tre arbejdsmiljøaktører.  

5.1.2 Over 85 % af respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med aktørernes 
hjemmesider 

I pop-op-surveyen spørges specifikt til respondenternes samlede tilfredshedsniveau med aktørernes 
hjemmesider. Over 85 % af respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med aktørernes hjemme-
sider. 24 % af de besøgende på AT’s hjemmeside angiver, at de er meget tilfredse med hjemmesiden, 
mens det for de besøgende på hhv. VFA’s og BAR’ernes hjemmesider er 32 % og 35 %. 5 % angiver 
at være utilfredse eller meget utilfredse med AT’s hjemmeside. Utilfredsheden med BAR’ernes og 
VFA’s hjemmesider er under 2 %.  

                                                 
41 Se bilag 1b, tabel 2.5 
42 Se bilag 1b, tabel 4.5. 
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Førstegangsbrugere er i mindre grad end tilbagevendende brugere meget tilfredse eller tilfredse med 
hjemmesiden. Samlet set er over 70 % af førstegangsbrugerne dog tilfredse eller meget tilfredse med 
hjemmesiden. Til sammenligning er over 98 % af de daglige brugere meget tilfredse eller tilfredse med 
hjemmesiderne. Forskellene er statistisk signifikante.  

Der er statistisk signifikante forskelle på tilfredsheden blandt de forskellige brancher, når der ses på 
tværs af hjemmesiderne. Således angiver fx 38 % af respondenterne fra Offentlig Service, at de samlet 
set er meget tilfredse med den besøgte hjemmeside, hvor kun 22 % af respondenterne fra Privat Ser-
vice angiver at være meget tilfredse. 66 % af respondenterne fra Landbrug og Fødevarer er tilfredse 
med hjemmesiden, mens 49 % af dem fra Handel er tilfredse. Samlet set er alle brancher overordnet 
dog enten tilfredse eller meget tilfredse med hjemmesiden.43 

Der er generelt en meget høj tilfredshed med hjemmesiderne på tværs af de tre aktører.  

5.1.2.1 Over 85 % af respondenterne er meget enige eller enige i, at de samlet set 
er tilfredse med den information og vejledning, der tilbydes  
 

Af virksomhedssurveyen fremgår det, at over 85 % af respondenterne er meget enige eller enige i, at 
de samlet set er tilfredse med den information og vejledning, som tilbydes om arbejdsmiljø.  

                                                 
43 Se bilag 1b, tabel 3.8 
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Virksomhedernes tilfredshed er uafhængig af virksomhedernes størrelse44, mens brancher viser sig at 
have en signifikant betydning. Således angiver fx 17 % af respondenterne inden for brancherne Fina-
siering og Forsikring samt Kultur og Fritid, at de er meget tilfredse, hvorimod kun 10 % inden for 
Bygge og Anlægsbranchen angiver at være meget tilfredse med den information og vejledning, som 
tilbydes. Inden for Bygge og Anlægsbranchen angiver 12 %, at de er uenige i, at de samlet set er 
tilfredse med den information og vejledning, som tilbydes om arbejdsmiljø.45  

Resultaterne viser, at virksomhederne på tværs af størrelse og branche er tilfredse med den tilbudte 
information og vejledning. De nuanceforskelle der er mellem brancherne rykker ikke ved billedet af, 
at virksomhederne over en bred kam er tilfredse med den tilbudte information og vejledning. 

5.1.2.2 Der efterspørges flere eksempler på, hvordan konkrete arbejdsmiljøproble-
mer kan håndteres 

61 % af virksomhederne angiver, at de er meget enige eller enige i, at det er nemt at finde eksempler 
på, hvordan man kan løse et konkret arbejdsmiljøproblem. 21 % er uenige eller meget uenige i, at det 
er nemt. Der eksisterer hermed et forbedringspotentiale ved at tilbyde virksomhederne konkrete ek-
sempler på, hvordan arbejdsmiljøproblemer håndteres. Resultatet understøttes af de åbne besvarelser, 
hvor ønsket om flere konkrete redskaber og eksempler går igen blandt respondenterne. 

                                                 
44 Se bilag 1.a, tabel 4.18e. 
45 Se bilag 1a, tabel 3.18e. 
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Der er statistisk signifikant forskel på, hvilke brancher der er hhv. enige og uenige i, at det er nemt at 
finde eksempler på, hvordan konkrete arbejdsmiljøproblemer kan løses. Således angiver 27 % af re-
spondenterne inden for brancherne Bygge og Anlæg samt Industri, at de er uenige i, at det er let. For 
de øvrige brancher er andelen under 20 %.46  

Størstedelen (61 %) af virksomhederne kan finde konkrete eksempler til at løse arbejdsmiljøproble-
mer. Det er naturligvis et positivt resultat, at over halvdelen af virksomhederne finder eksempler på 
løsninger af konkrete problemer. Der er dog stadig rum for forbedring på dette punkt, da et stort 
mindretal (21 %) ikke vurderer, at det er nemt at finde eksempler. Arbejdsmiljøaktørerne har dermed 
stadig en udfordring i at møde virksomhedernes behov på dette punkt. Denne udfordring analyseres 
yderligere i kapitel 6, hvor der også er anbefalinger til, hvordan aktørerne fremover kan give virksom-
hederne bedre muligheder for at finde konkrete eksempler på, hvordan de kan løse et konkret arbejds-
miljøproblem.  

5.1.3 Forbedringspotentiale i forhold til tilgængelighed og målretning af information 

27 % af virksomhederne er meget enige eller enige i, at det tager for lang tid at finde de rette informa-
tioner, og hele 34 % er meget enige eller enige i, at informationen og vejledningen ikke er målrettet 
deres arbejdsopgaver. Der kan være flere årsager til, hvorfor virksomhederne ikke kan finde informa-
tion og vejledning, der er målrettet deres arbejdsopgaver, samt at det tager for lang tid, at finde frem 
til de rette informationer. I afsnit 6.1 redegøres der for fire mulige årsager: 1) Virksomhederne søger 
de forkerte steder 2) Virksomhederne finder ikke frem til de rette materialer 3) Virksomhederne an-
vender materiale, der ikke er målrettet deres arbejdsopgaver 4) Udbuddet af målrettet materiale er ikke 
tilstrækkeligt. I afsnit 6.3 er der forslag til, hvordan disse udfordringer kan imødekommes af aktørerne. 

                                                 
46 Se bilag 1a, tabel 3.18c. 
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Der er kun mindre forskelle i besvarelserne på de to spørgsmål i figur 5.6 ovenfor, når der ses på tværs 
af brancher. Forskellene viser samtidig ikke noget entydigt mønster, og det må derfor konkluderes, at 
virksomhedens størrelse ikke har indflydelse på, om virksomheden oplever at få dækket sit behov for 
information og vejledning om arbejdsmiljø.47 

På spørgsmålet om det tager for lang tid at finde den nødvendige information og vejledning, er der 
tale om statistisk signifikante brancheforskelle. Omkring 30 % af respondenterne i Bygge og Anlæg 
samt Industribranchen er enige i, at det tager for lang tid at finde den information og vejledning, de 
skal bruge, hvorimod andelen i de øvrige brancher ligger et sted mellem 15 og 25 %. 48 

Undersøgelsen viser, at størstedelen af virksomhederne kan finde målrettet information og vejled-
ning inden for en rimelig tid. Dog er der et stort mindretal af virksomhederne, der ikke mener, at in-
formation og vejledning er målrettet deres arbejdsopgaver, og som mener, at det tager for lang tid.  
 

  

                                                 
47 Se bilag 1a, tabel 4.18b og 4.18d. 
48 Se bilag 1a, tabel 3.18b og 3.18d. 
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5.2 DELKONKLUSION 

I forhold til spørgsmålet om udbuddet af information og vejledning møder virksomhedernes 
behov, kan det konkluderes, at: 

 Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt er tilfredse med den udbudte information og 
vejledning. Der er tillige høj tilfredshed med arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider.  

 Udbuddet af information og vejledning møder i høj grad virksomhedernes behov. Arbejds-
miljøaktørerne udvikler mange forskellige typer af information og vejledning om mange em-
ner. Dette møder virksomhedernes efterspørgsel, som varierer fra virksomhed til virksomhed 
og branche til branche. 

 Virksomheder på tværs af størrelse og brancher er godt tilfredse med den vejledning og infor-
mation, der udbydes.  

 Der er rum for forbedring i forhold til at gøre vejledningen mere konkret med eksempler, der 
er tilpasset de enkelte brancher og arbejdsopgaver.  

 Der er ligeledes rum for forbedring ift. at gøre materialerne mere lettilgængelige samt at gøre 
det nemmere at finde frem til den relevante vejledning og information. 

Undersøgelsens konklusion om, at der er høj tilfredshed med arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider, 
ligger i tråd med resultaterne af såvel AT’s49 som VFA’s brugerundersøgelser50.  

I den nyligt afsluttede kvalitative undersøgelse om AT’s kommunikationsindsats er en konklusion, at 
virksomhederne efterspørger konkret og lettilgængelig viden.51 Nærværende undersøgelse kan be-
kræfte denne konklusion, men undersøgelsen viser samtidig, at mere end hver anden virksomhed fin-
der frem til information og vejledning, der er målrettet deres arbejdsopgaver.  

Endelig viser resultaterne, at virksomhederne har et lille kendskab til VFA og BAR’erne, men at der 
er stor tilfredshed med den information og vejledning, der udbydes. Denne konklusion kan genfindes 
i såvel VFA’s Årsrapport52 som Evaluering af BAR.53 

Konklusionerne i nærværende kapitel underbygger og nuancerer resultater og konklusioner fra tidli-
gere undersøgelser. Kapitlet bidrager med ny viden om virksomhedernes brug af information og vej-
ledning. Der er således bl.a. gjort en række vigtige fund, som udpeger udfordringer, som aktørerne 
bør handle på fremadrettet. Disse udfordringer, og hvordan de imødekommes, præsenteres i det føl-
gende kapitel 6.  

  

                                                 
49 AT’s brugerundersøgelse, Capahouse 2014. 
50 Årsrapport for 2015, VFA 2016. 
51 Brugerundersøgelse af Arbejdstilsynets kommunikationsindsats, Rambøll 2016. 
52 Årsrapport for 2015, VFA 2016. 
53 Evaluering af BAR, Oxford Research m.fl. 2014. 
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6.  Arbejdsmiljøaktørernes koordination og samar-
bejde om information og vejledning til virksomhe-
derne 

Dette kapitel besvarer de to tilbageværende undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvordan virksomhedernes behov for vejledning og information bedst muligt fremadrettet kan 
imødekommes af arbejdsmiljøaktørerne både i forhold til indhold, og til hvordan virksomhe-
derne opsøger oplysningerne?  

 Hvordan det fremadrettede samarbejde om at informere og vejlede virksomhederne – set i 
lyset af virksomhedernes behov – kan organiseres mere hensigtsmæssigt? 

Spørgsmålene besvares ved at analysere resultaterne fra de foregående kapitler samt gennem inddra-
gelse af kvalitative data fra seminar (med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmiljøaktørerne og 
arbejdsmiljørådet) og i alt 24 interview med udvalgte repræsentanter fra arbejdsmiljøaktørerne og ar-
bejdsmiljørådet.  

Det indsamlede data holdes op imod de to forandringsteorier, der beskriver henholdsvis udbuddet af 
og efterspørgslen på information og vejledning (Se kapitel 2). Kapitel 3, 4 og 5 analyserer såvel udbud 
(kapitel 3) og efterspørgsel (kapitel 4), samt i hvor høj grad virksomhedernes behov imødekommes 
(kapitel 5). På baggrund af denne analyse viser en forandringsteoretisk analyse, at udbuddet af infor-
mation og vejledning i høj grad imødekommer virksomhedernes behov. Analysen viser dog samtidig, 
at der er en række udfordringer både i udarbejdelsen af materialer til virksomhederne og i formidlin-
gen. Ved at imødekomme disse udfordringer, styrkes sandsynligheden for, at den forandring, der be-
skrives i forandringsteorierne, rent faktisk indtræffer.  

Først identificeres hovedudfordringer for at imødekomme virksomhedernes behov for information 
og vejledning. Udfordringerne er delt op i 1) udfordringer der relaterer sig direkte til vejledning og 
information til virksomhederne og 2) udfordringer der relaterer sig til aktørernes samarbejde om in-
formation og vejledning til virksomhederne. I afsnit 6.3 præsenteres en række konkrete anbefalinger 
til, hvordan udfordringerne kan imødekommes.  

6.1 UDFORDRINGER I FORHOLD TIL AT IMØDEKOMME VIRKSOMHEDERNES 
BEHOV FOR INFORMATION OG VEJLEDNING 

På baggrund af den kvantitative analyse af virksomhedernes behov for information og vejledning kan 
det konkluderes, at udbuddet generelt matcher virksomhedernes behov. Der er dog fire væsentlige 
udfordringer, som arbejdsmiljøaktørerne samlet set bør adressere for at imødekomme virksomheder-
nes behov. 
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Tre ud af ti virksomheder vurderer, at det tager for lang tid at finde frem til den rigtige in-
formation og vejledning 

Virksomhederne er tilfredse med selve indholdet af aktørernes information og vejledning, når først de 
har fundet frem til det rigtige materiale. Omkring en tredjedel af virksomhederne angiver dog, at det 
tager for lang tid at finde frem til de rigtige materialer jf. deres behov.  

Dette skal sammenholdes med, at hovedparten af virksomhederne søger efter information og vejled-
ning enten hos AT eller gennem en søgemaskine. Da virksomhederne efterspørger mange forskellige 
typer af information og vejledning, vil AT ikke altid være det rette sted at søge. Hertil kommer, at på 
søgemaskiner vil arbejdsmiljøaktørernes information og vejledning ofte konkurrere med andre aktø-
rers materialer, for eksempel materiale fra arbejdsmiljørådgivere.  

Den kvalitative analyse viser, at arbejdsmiljøaktørerne er bevidste om, at der kan være en udfordring 
i at formidle det rette materiale til den rigtige målgruppe. Der er jævnfør citatet herunder behov for, 
at formidlingen og distributionen af information og vejledning bliver segmenteret og rettet mod rele-
vante målgrupper. I citatet er der særligt fokus på små virksomheder, men problemstillingen om at 
information og vejledning skal målrettes forskellige målgrupper gælder generelt.   

Hvis vi ser på de små virksomheder, har vi også udfordringer. Vi kan se, at det ikke er dem, 
der får vores nyhedsbreve. De har ikke brug for den brede information. Vi kan blive bedre til at 
segmentere i forhold til vores vejledning. Vi ville også gerne sætte liv i vores data, som f.eks. hvad 

er der af risiko i din virksomhed og i din branche. Det kommer vi til at arbejde mere med. 
(AT) 

Hvis virksomhedernes behov skal dækkes, er der behov for at gøre den eksisterende information og 
vejledning mere tilgængelig for virksomhederne på de kommunikationskanaler, virksomhederne an-
vender i deres øvrige virke. I afsnit 6.3 er der opstillet anbefalinger til konkrete kommunikationskana-
ler. 

En tredjedel af virksomhederne kan ikke finde materiale, der er målrettet deres branche og 
arbejdsopgaver 

Hovedparten af virksomhederne vurderer, at den information og vejledning, de anvender, er målrettet 
deres branche og arbejdsopgaver. Der er dog stadig omkring en tredjedel af virksomhederne, der vur-
derer, at det udbudte materiale ikke er målrettet deres branche og arbejdsopgaver. Tilsvarende mener 
omkring en tredjedel, at det er svært at finde konkrete eksempler, dvs. inspiration til at igangsætte en 
indsats.  

Arbejdsmiljøaktørerne genkender udfordringen og har fokus på at imødekomme den: 
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På indholdssiden skal vi blive ved med at være praksisnære. Målgruppen efterspørger konkrete 
eksempler. Det er ikke nok, at vi skriver, at man ikke må have tunge løft. Vi skal skrive præ-
cis, hvordan man kan løfte, og vi skal skrive det helt specifikt til branche og jobgruppe. Vi skal 

hele tiden være meget konkrete, og det kan vi også blive på de sociale medier. (BAR)  

Nogle eksempler er selvfølgelig konkrete, det gælder for eksempel afdækning. Det psykiske ar-
bejdsmiljø er det sværere at finde konkrete løsninger til. (BAR)   

Det skal også erindres, at aktørerne har forskellige målgrupper for deres information og vejledning, 
og det er forskelligt, hvor specifikke de skal være i deres materialer.  

Vi er jo ikke brancherettede. Vi har meget materiale, som vi kan bruge. Vi kan levere generisk 
materiale og forskningsmateriale. (VFA) 

Hvor VFA’s opgave er at levere generisk materiale, er BAR’ernes opdrag at levere branchespecifikke 
materialer. Det kan imidlertid være svært at være konkret og specifik i alle situationer, som nedenstå-
ende citat illustrerer.  

Mange virksomheder efterspørger noget meget konkret ud fra at der må være ét rigtigt svar på 
det her. Men sådan er det ikke, for der er metodefrihed og derfor kan man ikke få ét svar. Man 

kan frit vælge en løsning, bare man når frem til målet. (BAR) 

I citatet påpeger informanten selve tilgangen til arbejdsmiljøarbejde; at løsninger skal findes lokalt i 
dialog mellem A- og B-side, og at dette forhold skaber en udfordring ift. at pege på konkrete løsninger. 
Virksomhederne strukturerer deres arbejde forskelligt og har vidt forskellige kerneopgaver. Diversite-
ten i virksomhederne umuliggør, at arbejdsmiljøaktørerne kan ramme alle virksomheders konkrete 
behov for at få anvist løsninger på specifikke arbejdsmiljøproblemer. Derfor er arbejdsmiljøaktørernes 
rolle at hjælpe virksomhederne til at finde de bedste mulige løsninger basereret på evidensbaseret 
forskning, praktisk erfaring og aftaler i partsystemet.  

I tillæg til den ovenstående strukturelle forklaring om, at alle virksomheders specifikke behov for in-
formation og vejledning ikke kan dækkes, findes der også flere andre forklaringer. Oxford Research 
vurderer, at udfordringen har baggrund i flere forskellige forhold.  

For det første søger mange virksomheder efter information og vejledning hos AT. AT kan som myn-
dighed ikke give konkrete eksempler og har i begrænset omfang branchespecifikke materialer. I den 
nylige kvalitative undersøgelse af AT’s kommunikation er en af konklusionerne, at virksomhederne 
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ønsker, at AT indtager en mere vejledende og løsningsorienteret position.54 Denne konklusion ligger 
i tråd med resultaterne i nærværende undersøgelse, som viser et mismatch mellem virksomhedernes 
efterspørgsel på konkrete eksempler og deres søgemønstre. 

For det andet søger en stor del af virksomhederne efter information og vejledning på søgemaskiner, 
og de finder derfor ikke nødvendigvis det materiale, der er udviklet til netop deres branche eller 
jobgrupper.  

For det tredje oplever en væsentlig andel af virksomhederne, at sproget og indholdet i det materiale, 
de finder, er svært tilgængeligt. De har svært ved at omsætte materialet til deres konkrete virkelighed 
og udfordringer. Dette kan igen hænge sammen med, at virksomhederne søger de forkerte steder. 
Sproget i materialerne afhænger af, hvilken type information og vejledning virksomheden finder. Hvis 
virksomheden eksempelvis finder generisk information og vejledning, det kan eksempelvis være en 
bekendtgørelse, er det typisk en lang og teknisk tekst, som ikke er brancherettet. Finder virksomheden 
derimod frem til en branchevejledning, er teksten målrettet de enkelte brancher og jobgrupper, og 
teksten er skrevet i et lettere tilgængeligt sprog.  

For det fjerde tyder det på, at arbejdsmiljøaktørerne ikke udarbejder tilstrækkeligt målrettet materiale. 
Da nærværende undersøgelse undersøger virksomhedernes behov kvantitativt, er det ikke muligt at gå 
længere end i denne analyse.  

Uanset hvilke årsager der ligger bag, at virksomhederne ikke kan finde information og vejledning mål-
rettet deres branche, viser resultaterne dog, at der til stadighed er et behov for, at arbejdsmiljøaktørerne 
udarbejder materiale målrettet specifikke brancher og jobfunktioner, hvis virksomhedernes behov skal 
dækkes.  

Resultaterne underbygger samtidig et behov for, at virksomhederne kan finde de målrettede materia-
ler, der udarbejdes til deres branche.  

BAR’erne skal balancere mellem branchespecifikke og tværgående problemstillinger 

Analysen i kapitel 4 viser, at der er et behov for at udvikle materialer til mange målgrupper. Ovenstå-
ende udfordring viser desuden, at virksomhederne efterlyser målrettede materialer. Men BAR’erne 
skal samtidig arbejde inden for 2020-reduktionsmålene og de nationale handlingsplaner. Samtidig skal 
det være muligt for BAR’erne at indgå i samarbejde med de øvrige aktører om prioriteringer fra Ar-
bejdsmiljørådet.  

Vores primære opgave er at dække virksomhedernes behov og den bedste måde at finde ud af 
det, er at være i konstant dialog med dem. En ting er det, der er politisk fastlagt. Noget andet er 

hvad virksomhederne rent faktisk har brug for. (BAR) 

                                                 
54 Brugerundersøgelse af Arbejdstilsynets Kommunikationsindsats, Rambøll 2016 
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Citatet ovenfor påpeger, at der ikke altid er overensstemmelse mellem de nationale handlingsplaner 
og Arbejdsmiljørådets arbejde på den ene side og de branchespecifikke behov for information og 
vejledning på den anden side.  

Det kræver en balancering i forhold til branchespecifikke problemstillinger og tværgående problem-
stillinger særligt i BAR’ernes arbejde. Der skal tages højde for 2020-reduktionsmålene, men samtidig 
skal der være mulighed for at reagere på akutte behov i virksomhederne eller behov, der ligger uden 
for den nationale handlingsplan.   

En fjerdedel af virksomhederne opsøger ikke information og vejledning 

Arbejdsmiljøaktørerne har en god kontakt til størstedelen af de danske virksomheder. Der er dog en 
restgruppe (ca. ¼ af de danske virksomheder), som aktørerne ikke formår at ramme gennem deres 
formidlingskanaler. Aktørerne er selv bevidste om denne udfordring. Disse virksomheder kræver 
ifølge aktørerne en ekstra indsats. Nogle informanter fra BAR’erne peger på en mere opsøgende og 
dialogbåret indsats, mens informanter fra alle tre aktører peger på, at der bør kommunikeres gennem 
nye/andre kanaler.  

Vi kan højest komme til brevsprækken. Derfor er vi også glade for, at AT kan tage vores ma-
terialer med ud elektronisk. Nu kan vi vise en enkelt A4-side på en tablet med en oversigt over 
relevante materialer. Det er et godt eksempel på et samarbejde. Vi leverer noget relevant, som 

AT kan bruge. Det kræver, at vi også kan vise vej til de rette materialer. (BAR) 

Vi skal i kontakt med dem (virksomhederne) ud fra de eksisterende touch points. Vi skal se, 
om vi kan bruge en anden form for videns generering. Vi har helt klart en udfordring og vi må 

prøve at se, hvordan vi kan komme ud til de virksomheder. (AT) 

Denne udfordring skal tillige ses i lyset af, at de små virksomheder er overrepræsenterede i gruppen 
af virksomheder, der ikke søger. Små virksomheder har færre lovgivningsmæssige krav til organiserin-
gen af arbejdsmiljøarbejdet, og tidligere undersøgelser har vist, at små virksomheder i mindre grad 
systematiserer deres arbejdsmiljøarbejde. Hertil kommer, at de større virksomheder har kapaciteten til 
løbende at indhente og videreformidle information og vejledning. 55 Endvidere viser tidligere under-
søgelser, samt nærværende undersøgelse, at virksomhederne søger information og vejledning ved kon-
krete hændelser56. En af årsagerne til, at virksomhederne ikke opsøger information og vejledning, kan 
derfor ganske enkelt være, at der ikke har været konkrete hændelser, som virksomheden har vurderet 
som alvorlige. Nogle virksomheder vurderer, at der ikke er behov for information og vejledning til 
forbedringer i arbejdsmiljøet, fordi de efter deres egen vurdering har et godt arbejdsmiljø.  

                                                 
55 Undersøgelse af virksomhedernes inddragelse af sygefravær i APV, Oxford Research 2015 & Evaluering af AMO, Ox-
ford Research 2013. 
56 Undersøgelse af Arbejdstilsynets kommunikationsindsats, Rambøll 2016. 
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Behovet for at anvende øvrige/nye kommunikationskanaler til virksomhederne gør sig særligt gæl-
dende i forhold til de små virksomheder, som er overrepræsenterede i gruppen af virksomheder, der 
ikke opsøger information og vejledning. 

I interviewene med arbejdsmiljøaktørerne peger informanterne på, at det kræver en ekstra indsats at 
nå ud til særligt de små virksomheder. 

Vi kunne godt gå målrettet efter at få fat i de små og mellemstore virksomheder. Det kræver 
noget ekstra… Det vil kræve ressourcer. (VFA) 

En mulig kommunikationsflade er i forbindelse med AT’s tilsynsindsats. AT kommer ud til en del 
virksomheder i deres tilsyn. Denne flade bliver brugt og kan også i endnu højere grad bruges til infor-
mation og vejledning. Der vil dog altid være en gruppe virksomheder, som ikke bliver besøgt på tilsyn 
og ikke bliver nået gennem eksisterende kanaler.  

En opsøgende indsats fra arbejdsmiljøaktørernes side, hvor virksomhederne kontaktes individuelt, er 
mere ressourcekrævende end en indsats, hvor der formidles fortrinsvis elektronisk på aktørernes egne 
platforme. Jo mere interagerende formidlingen er, jo mere omkostningstung er den. Derfor kan der 
med fordel tænkes i alternative kommunikationskanaler. I afsnit 6.3 er der konkrete forslag til alterna-
tive kommunikationskanaler. 

6.2 UDFORDRINGER I SAMARBEJDET MELLEM AKTØRERNE OM AT VEJLEDE 
OG INFORMERE VIRKSOMHEDERNE 

Kapitel 3 indeholder en deskriptiv analyse af det formaliserede samarbejde mellem arbejdsmiljøaktø-
rerne. Med udgangspunkt i analysen i kapitel 3 og med inddragelse af kvalitative data fra seminar og 
efterfølgende interview analyserer dette afsnit samarbejdet med henblik på at identificere udfordringer 
i det eksisterende formaliserede samarbejde. Dette i forhold til en hensigtsmæssig organisering i for-
hold til at imødekomme virksomhedernes behov for information og vejledning. 

De eksisterende formaliserede samarbejdsrum udnyttes ikke optimalt 

Arbejdsmiljøaktørerne har en række formaliserede samarbejdsrum, hvor enten to af aktørerne eller 
alle tre aktører har mulighed for at samarbejde om vejledning og information til virksomheder. Det 
gælder blandt andet de årlige møder mellem BAR’er og AT, samarbejdsaftalen mellem NFA (og her-
under VFA) og AT, møder i BARKU samt møder mellem VFA og nogle BAR’er.  

Analysen viser, at disse samarbejdsrum ikke udnyttes optimalt med henblik på at samarbejde og ko-
ordinere indsatsen med at informere og vejlede virksomhederne. Det er der forskellige årsager til, men 
tilbage står, at der er en mangel på dialog i de eksisterende samarbejdsrum. 
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I citatet herunder beskrives det, hvordan de årlige møder mellem BAR’er og AT ikke udnyttes opti-
malt. Der mangler forventningsafstemning om formål og indhold i mødet, hvem fra de to aktører der 
skal deltage, hvad niveauet er for viden-, erfarings- og idéudveksling om initiativer til at styrke den 
virksomhedsrettede indsats. 

BAR’erne kommer typisk med meget lidt på de møder. Min oplevelse er, at BAR’erne er meget 
forskellige. Nogle bruger møderne som platform og andre bruger dem bare til at blive informeret 

om hvad AT gør og tænker. (AT) 

Der er flere informanter, der beskriver de formaliserede samarbejdsrum mellem aktørerne som relati-
oner præget af envejskommunikation, orientering frem for konstruktiv dialog, videnudveksling og 
koordinering.  

AT og BAR’erne har de årlige møder. Dem kunne man godt forbedre. Det er mere et informa-
tionsmøde end et dialogmøde. Nu kommer der også et dialogforum, hvor man skal koordinere 

bedre. Jeg har også forstået, at AT fremadrettet vil inddrage BAR’erne mere. (BAR) 

I det eksisterende formaliserede samarbejde er der en lav grad af dialog, og det sætter grænser for, 
hvad samarbejdsfladerne kan anvendes til.  

Nogle gange kommer folk med åbent sind hos AT, og det er godt. Det er dog meget forskelligt 
hvor konstruktivt det er.  Nogle gange kommer man ikke ud med noget, og andre gange har 

man haft en god dialog. (VFA) 

Oxford Research vurderer, at de eksisterende samarbejdsrum som ramme ikke udfyldes optimalt. 
Manglen på dialog og en fælles forventningsafstemning om aktørernes roller, funktioner og formål 
sætter grænser for mulighederne for fremadrettet handling. Der er en opfattelse blandt aktørerne af, 
at de øvrige aktører ikke stiller op med det rigtige hold til møderne ud fra den dagsorden, der er sendt, 
at aktørerne er uforberedte, og at der er en uklarhed om, hvor initiativet til fremadrettet handling skal 
ligge. 

Der er derudover yderligere udfordringer, der står i vejen for at udnytte de eksisterende rum bedre. 
Disse udfordringer udfoldes selvstændigt i det følgende.  
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Kulturforskelle i organisationerne og indbyrdes konkurrence står i vejen for samarbejde 
mellem arbejdsmiljøaktørerne 

Udfordringerne går blandt andet på de organisatoriske kulturforskelle, der hersker i de tre organisati-
oner. Kulturforskellene, som er bundet op på aktørernes roller, formål og funktion (se kapitel 3) har 
flere implikationer for samarbejdet mellem aktørerne. Dels er der fundet en manglende forståelse og 
respekt for hinandens roller og funktioner og dermed vilkår, hvorved samarbejde bliver anskuet som 
besværligt; dels fører kulturforskelle, forskelle i arbejdsgange og manglende respekt for hinandens rolle 
og funktion til, at aktørerne i nogle situationer anskuer hinanden som konkurrenter fremfor at se 
samarbejde og synergi på baggrund af deres forskelle.  

Arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomheder skal ske i et sam-
arbejdsrum, hvor såvel forskellige fagligheder som styringsparadigmer mødes. På den ene side står 
kommunikationsfagligheden med en mission om at kommunikere klart og let tilgængeligt. På den 
anden side står arbejdsmiljøfagligheden med en mission om at forbedre arbejdsmiljøet inden for de 
gældende regler, evidensbaseret forskning, indgåede aftaler i partsystemet og med en branchespecifik 
viden. Der er i nogle tilfælde en kamp mellem disse to fagligheder. Det gælder for eksempel i udarbej-
delsen af branchevejledninger, hvor disse to fagligheder skal understøtte hinanden fremfor at mod-
virke hinanden. 

På samme vis skal samarbejdet kunne rumme både myndighedsparadigmet, som forvalter lovgivnin-
gen, såvel som partsstyringen som varetager arbejdstageres og arbejdsgiveres interesser.  

Vi kan nok gøre det smartere, for virksomhederne skelner ikke mellem, hvor de finder den in-
formation de skal bruge. Så synergien bør kunne udnyttes bedre. Man skal huske, at det politi-
ske bagland også skal tilfredsstilles. Det at man har VFA og BAR giver parter og folketing 

mulighed for at se deres egen stemme i kommunikationen. Arbejdsmiljøaktørerne bærer præg af, 
at der er et trepartssystem bagved. (AT) 

I citatet påpeges det, at samarbejdet sker i et felt præget af forskellige, til tider modstridende, interesser. 
Det komplicerer samarbejdet om at informere og vejlede virksomhederne. 
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Figur 6.1 herunder illustrerer det spændingsfelt, samarbejdet sker inden for.  

 

Figur 6.1: Samarbejdets spændingsfelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kulturelle, strukturelle og organisatoriske forskelle mellem arbejdsmiljøaktørerne, samt det faktum 
at de udarbejder overlappende materialer, fører til en konkurrencesituation mellem aktørerne. Kon-
kurrencesituationen er kun i få tilfælde udtalt, men det medfører, at aktørerne i disse situationer arbej-
der parallelt med overlappende materiale og har øje for deres egne materialer, fremfor hvordan virk-
somhedernes behov for information og vejledning imødekommes.  

Oxford Research vurderer, at der endvidere er en konkret konkurrencesituation omkring, hvilke ma-
terialer tilsynsførende skal tage med ud til virksomhederne. Dette kunne i nogen grad afværges og i 
stedet udnytte den mulige synergi mellem BAR’ernes og VFA’s viden.  
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Når man kommer ind i organisationen, tænker man, hvorfor er der ikke mere samarbejde. 
Man finder ud af, at der er flere grunde til det såsom økonomiske, politiske og andre grunde.  
Herind tænker man, at man gerne vil samarbejde og det vil man gerne, men det gør man ikke 
mere. Vi er konkurrenter, og det præger samarbejdet. Hvis målet er at få viden ud på arbejds-
pladsen kunne vi være så stærke. Vi ved hvad der virker. Der er jo nogle som kan komme ud 

til brancherne. Vi kan bruge hinanden. Vi kunne nå langt. (VFA) 

Det er i analysen af interviewdata tydeligt, at der blandt nogle af aktørerne er en holdning til, at for-
holdet mellem aktørerne har karakter af et konkurrenceforhold. Der er også en uklarhed og bevidsthed 
om, hvad de enkelte aktørers rolle og funktion er. Dette gælder ikke mindst i forhold til VFA’s relation 
til de øvrige aktører. Aktørerne er bevidste om, at der er overlap i deres udbud af information og 
vejledning. Dertil kommer, at arbejdsdelingen mellem de tre aktører ikke altid er tydelig. Eksempelvis 
har VFA i nogle tilfælde haft branchespecifikke virksomhedsrettede aktiviteter. Dette ses som et brud 
med VFA’s rolle af andre aktører. 

Aktørerne ønsker ikke mere formaliseret samarbejde 

Analysen af undersøgelsens kvalitative datamateriale viser, at der ikke er et ønske om mere formaliseret 
samarbejde blandt de tre arbejdsmiljøaktører. Det formaliserede samarbejde beskrives som besværligt, 
da det for det første kræver mere bureaukrati og for det andet kan medføre en politisering af selv 
mindre forhold. Ifølge aktørerne begrænser formaliseret samarbejde rammerne for videnudveksling, 
låser dagsordenen for samarbejdet og sætter for rigide rammer for samarbejdet. I det formaliserede 
samarbejde arbejdes der ofte ud fra kommissorier, og det sætter grænser for udbyttet af mødet. En 
formalisering kan også medføre, at det bliver en forkert personkreds, der møder op til indkaldte mø-
der.      

Aktørerne har efter eget udsagn et godt ikke-formaliseret samarbejde, hvor aktørerne løbende udveks-
ler viden. Det sker til konferencer og møder i andre sammenhænge. Repræsentanter fra aktørerne har 
løbende kontakt til hinanden. Endelig sker der også koordination igennem de faglige organisationer 
og arbejdsgiverorganisationerne, som er repræsenteret flere steder i arbejdsmiljøsystemet.  

Vi samarbejder godt med AT og med NFA… En formalisering ville ikke hjælpe, men der 
skal være større gennemslagskraft i beslutningerne om, at man skal samarbejde. Man vil hellere 
suboptimere i sit eget system, end at samarbejde om at gøre det lettere for virksomhederne at finde 

den information og vejledning, de har brug for. (BAR) 

Når formålet med denne undersøgelse er at afdække og komme med forslag til, hvordan det formali-
serede samarbejde kan styrkes for at imødekomme virksomhedernes behov for information og vej-
ledning, er dette naturligvis en barriere. Det er dog vigtigt at fastholde, at det formaliserede samarbejde 
godt kan styrkes uden at udvides med nye formaliserede samarbejdsorganer.  
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Aktørernes arbejdsgange er ikke afspejlet i deres fælles årshjul 

Undersøgelsen har vist, at arbejdsmiljøaktørernes fælles formaliserede møder ikke er tilpasset de en-
kelte aktørers arbejdsgange. Det er en barriere for, at møderne og samarbejdsfladerne kan udnyttes 
optimalt. Eksempelvis er de årlige møder mellem BAR’erne og AT ikke lagt på et tidspunkt, hvor de 
kan bruges som rum for en dialog om det fremadrettede arbejde/indsatser. De ligger for tæt på dead-
line for indsendelse af handlingsplaner til, at mødet kan bidrage til fælles handling. Det samme gælder 
møderne mellem VFA og nogle BAR’er, som ligger for tidligt på året til, at de kan udnyttes til fælles 
handling. 

Oxford Research vurderer, at et ændret årshjul for de formaliserede mødeaktiviteter kan imødekomme 
denne udfordring. I afsnit 6.3 præsenteres et forslag til et nyt årshjul.  

BAR’ernes indbyrdes samarbejde og kommunikation er usystematisk tilrettelagt 

BAR’ernes indbyrdes samarbejde varierer væsentligt, nogle deler sekretariatsfunktioner, mens andre 
BAR’er ikke har noget samarbejde ud over at være repræsenteret i BARKU. Variationerne kan i nogen 
grad begrundes i forskelle i branchens reelle snitflader med andre brancher, hvor nogle har flere mø-
depunkter end andre i hverdagen på de danske arbejdspladser. Hertil kommer naturligvis historiske, 
politiske og personlige årsager bag variationen. Undersøgelsen viser, at BAR’erne søger inspiration 
hos hinanden både gennem konkrete henvendelser og ved at orientere sig i og anvende hinandens 
materialer. Denne udveksling er pt. ikke-formaliseret. Det besværliggør samarbejdet med BAR’erne i 
forhold til at inddrage BAR’erne som samlet aktør med henblik på at koordinere fælles indsatser. Det 
skal dog nævnes, at aktørne selv ser samarbejdet som godt og effektivt.  

Oxford Research vurderer, at det er en barriere for arbejdsmiljøaktørernes samarbejde, at BAR’ernes 
indbyrdes samarbejde ikke er systematiseret. Det gør det svært at koordinere indsatser samt sikre et 
stabilt videnflow mellem BAR’erne indbyrdes og fra andre aktører til BAR’erne.  

Denne udfordring kan imødekommes i Arbejdsmiljørådets §66 og §16 redegørelser, hvor der foreslås 
oprettelse af et dialogforum for tværgående samarbejde samt oprettelsen af fem Branchefællesskaber 
om arbejdsmiljø. Disse forslag behandles under afsnit 6.3.  
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6.3 ANBEFALINGER 

Ved at afsøge løsninger på de ovenstående udfordringer har Oxford Research en række anbefalinger. 
Anbefalinger er et resultat af en analytisk proces med løbende inddragelse af aktørerne som kilder. 
Nogle anbefalinger er konkrete og kan implementeres med forholdsvis enkle greb, mens andre anbe-
falinger kræver en større omlægning af arbejdsmiljøaktørernes arbejde.  

Først præsenteres de anbefalinger, der relaterer sig til indhold og formidling af information og vejled-
ning. Herefter præsenteres de anbefalinger, der relaterer sig til arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om 
information og vejledning til virksomhederne.  

Arbejdsmiljøaktørernes materialer skal være lettere for virksomhederne at finde frem til 

Virksomhederne har for nogles vedkommende problemer med at finde frem til de rette materialer, og 
et stort mindretal af virksomhederne vurderer, at det tager for lang tid at finde frem til materialerne. 
Arbejdsmiljøaktørerne bør imødekomme virksomhedernes behov ved at skabe mere overskuelighed 
over den information og vejledning, de udbyder. Set fra et virksomhedsperspektiv ville en oplagt løs-
ning være én samlet hjemmeside med viden fra de tre arbejdsmiljøaktører.  

Set fra et organisatorisk perspektiv vurderes denne løsning dog ikke at være realistisk. Med den nuvæ-
rende organisering af de mange arbejdsmiljøaktører vil det være både vanskeligt og ressourcekrævende 
at samarbejde om at implementere, udvikle og vedligeholde en fælles hjemmeside med information 
og vejledning til virksomhederne. Set ud fra arbejdsmiljøaktørernes perspektiv viser undersøgelsen, at 
aktørerne generelt vurderer, at en fælles hjemmeside hverken er realistisk eller optimal. Oxford Re-
search har i stedet to konkrete anbefalinger til, hvordan der kan opnås en lettere tilgang til arbejdsmil-
jøaktørernes materialer for virksomhederne:  

 Arbejdsmiljøaktørerne skal søgemaskineoptimere 

Eftersom virksomhederne i høj grad anvender søgemaskiner, når de opsøger information og vejled-
ning, bør aktørerne optimere mulighederne for, at virksomhederne finder frem til arbejdsmiljøaktø-
rernes hjemmesider. Ved at arbejde målrettet med at søgemaskineoptimere arbejdsmiljøaktørernes 
hjemmesider kan virksomhederne lettere finde frem til udbuddet af information og vejledning.  

Arbejdsmiljøaktørerne har fokus på dette allerede, men nærværende undersøgelse understreger beho-
vet for, at dette fortsat skal være et fokusområde for samtlige aktører.  

 AT bør linke til konkret materiale 

For at imødekomme virksomhedernes behov for konkret vejledning og information bør AT på deres 
hjemmeside linke direkte til konkrete materialer fra de øvrige arbejdsmiljøaktører. Undersøgelsen har 
vist, at halvdelen af virksomhederne søger efter information og vejledning hos AT, men AT kan ikke 
alene honorere virksomhedernes efterspørgsel, derfor bør de i stedet guide virksomhederne så speci-
fikt som muligt til konkrete materialer hos de øvrige aktører.   
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For at kunne imødekomme denne anbefaling kræver det, at VFA og BAR’erne løbende og systematisk 
informerer AT om nye materialer.  

Styrket samarbejde om vejledning i forbindelse med tilsyn 

På samme måde bør AT ved tilsyn henvise til konkrete materialer fra de øvrige aktører i forhold til 
virksomhedernes konkrete udfordringer.  

Når områderne for de særlige tilsyn er udpeget, anbefales det, at AT afholder møder, hvor både BAR 
og VFA deltager. Her kan den fælles opgave for de tre aktører bestå i at drøfte og afklare: hvordan 
klædes de tilsynsførende mest optimalt på? Hvilke materialer er allerede tilgængelige til at styrke infor-
mationen og vejledningen, og hvilke forskellige materialer skal de tilsynsførende informere virksom-
hederne om etc.?  

Denne praksis er under implementering i forbindelse med initiativ 7 i aftalen En styrket arbejdsmiljøind-
sats. Men kræver et veltilrettelagt forløb, hvor aktørerne inddrages i god tid. Det er en forudsætning 
for, at samarbejdet og udbyttet bliver optimalt i forhold til at imødekomme virksomhedernes behov 
for information og vejledning.  

Oxford Research vurderer tillige, at samarbejdet om vejledning i forbindelse med tilsyn med fordel 
kan bredes ud, så det ikke kun indbefatter tilsyn under initiativ 7, men gøres mere generelt. Tilsynene 
er en unik indgang til virksomhederne, som bør udnyttes bedst muligt. Denne anbefaling finder også 
opbakning i Rambølls undersøgelse af AT’s kommunikationsindsats.57  

Selve produktet af samarbejdet kunne have form af et fælles materiale, hvor der er plads til både 
henvisninger til forskning og til konkrete praktiske erfaringer. Arbejdsmiljøaktørerne har ved tidligere 
lejligheder udviklet sådanne materialer, og de kan således trække på aktuelle erfaringer.  

Tilsynene kan også anvendes som en kilde til viden om, hvilke udfordringer virksomhederne møder i 
arbejdsmiljøarbejdet. Denne viden kan være på såvel generisk som branchespecifikt plan og bør vide-
reformidles både til andre virksomheder og til de øvrige aktører og anvendes i planlægningen og ud-
arbejdelsen af information og vejledning. 

Anvend flere og andre kommunikationskanaler 

For at imødekomme udfordringen i, at en fjerdedel af virksomhederne ikke opsøger information og 
vejledning, anbefaler Oxford Research, at arbejdsmiljøaktørerne anvender andre mulige eksisterende 
kontaktflader med virksomhederne som kommunikationskanaler ind i formidlingsindsatsen.  

                                                 
57 Brugerundersøgelse af Arbejdstilsynets kommunikationsindsats, Rambøll 2016. 
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De tre arbejdsmiljøaktører har hver især snitflader med andre myndigheder/aktører, som har kontakt 
til virksomhederne – herunder også nye virksomheder. På myndighedsdelen kan en mulig tilgangsvin-
kel være SKAT eller erhvervsstyrelsen (på virk.dk). AT har udviklet såkaldte startpakker, som de lan-
cerer i myndighedssamarbejder.   

For BAR’erne er det oplagt at gå igennem arbejdsgiverforeninger og faglige organisationer. Dette gør 
de i høj grad også allerede. En udfordring ift. at bruge arbejdsmarkedets parter er, at ikke alle virk-
somheder har overenskomster, og nogle af virksomhederne er derfor uden for organisationernes ræk-
kevidde.  

Udover myndigheder og arbejdsmarkedets parter bør arbejdsmiljøaktørerne tænke kreativt i deres 
kontakt til virksomheder. En anden mulig alliancepartner kan være kommuner eller regioner. Regio-
nerne har kontakt til mange virksomheder, særligt nystartede virksomheder igennem regionale udvik-
lingsprogrammer. Kommunerne har også en løbende virksomhedskontakt, blandt andet i forbindelse 
med jobindsatsen lokalt.  

Materialer skal udformes, så indholdet kan videreformidles mundtligt på virksomhederne 

Størstedelen af virksomhederne videreformidler information og vejledning mundtligt i diverse møde-
fora. Arbejdsmiljøaktørernes materialer bør derfor have en udformning, så indholdet af den informa-
tion og vejledning, der distribueres, kan videreformidles mundtligt på virksomhederne.  

Arbejdsmiljøaktørerne skal fortsat udbyde en bred vifte af information og vejledning 

Undersøgelsen viser, at virksomhederne efterspørger mange forskellige typer af information og vej-
ledning. Der er efterspørgsel på alle de typer af information og vejledning, arbejdsmiljøaktørerne ud-
arbejder og formidler. Nogle typer efterspørges dog mere end andre, og der er højest efterspørgsel på 
information og vejledning om lovgivning og regler. 

Arbejdsmiljøaktørerne bør fortsat udvikle en bred vifte af forskellige typer information og vejledning. 
Materialerne skal udvikles med udgangspunkt i virksomhedernes mangerettede behov, og der bør være 
særligt fokus på at udbyde materialer med information og vejledning om lovgivning og regler.  

En mere dialogbaseret tilgang og forståelse for de øvrige aktørers roller og funktion. 

Aktørerne bør i højere grad gå til samarbejdet som et dialogbaseret samarbejde fremfor, at den ene 
aktør skal drive samarbejdet alene.  Dette kræver, at indsatser koordineres i god tid, så alle aktører har 
mulighed for at bidrage med det, de er specialiserede i – deres kernekompetencer skal i højere grad i 
spil.  

Dette skal tilrettelægges, så arbejdsmiljøfagligheden og kommunikationsfagligheden understøtter hin-
anden. Ligesom organisationskulturer kan stå i vejen for konstruktivt samarbejde, kan forskellige fag-
ligheder modvirke samarbejde. En respektfuld dialog mellem aktørerne baseret på en accept af hinan-
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dens formål, roller og funktioner samt de fagligheder, der er repræsenteret, kan give et bedre slutpro-
dukt. Og i sidste ende bidrage til at imødekomme virksomhedernes behov i højere grad, end det er 
tilfældet i dag. 

Konkret ser Oxford Research tre tiltag, der kan understøtte et samarbejde baseret på dialog og udnyt-
telse af aktørernes spidskompetencer til gavn for virksomhederne.  

 Forventningsafstemning om samarbejdsrum 

Undersøgelsen viser, at politisering af arbejdsmiljøaktørernes arbejde kan være en barriere i udarbej-
delsen af materialer. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at arbejdsmiljøaktørerne fravælger det 
formaliserede samarbejde og i stedet samarbejder i ikke-formaliserede rum. 

Der skal selvfølgelig være rum for, at såvel centraladministrationen som arbejdsmarkedets parter kan 
påvirke udarbejdelsen af materialer. Dette fordrer dog, at der fra det politiske niveau kommunikeres 
klart og tydeligt til det udførende niveau om, hvilke beslutninger der er taget. Herefter bør det udfø-
rende niveau have et mandat fra det politiske niveau. Et mandat der giver ro til at arbejde, indenfor 
de beslutninger der er truffet på det politiske niveau.  

For at kunne udnytte samarbejdsrummene optimalt kræver det forberedelse fra aktørernes side. Gen-
nem en forventningsafstemning, skal formålet med fælles møder besluttes og aktørerne skal repræ-
senteres af det rette niveau/personer. Hvis det er et strategisk møde bør deltagerne have mandat til at 
kunne træffe strategiske beslutninger. Hvis mødet handler om, at omsætte strategiske beslutninger til 
konkrete materialer bør deltagerne have de rette kommunikationsfaglige og arbejdsmiljøfaglige kom-
petencer til at føre beslutningerne ud i livet. 

Forventningsafstemningen skal samtidig klargøre, hvad det forventede udbytte af samarbejdet er, og 
hvordan de enkelte aktører kan bidrage til dette.  

De årlige møder mellem BAR’er og AT er et af de samarbejdsrum, hvor en forudgående forventnings-
afstemning kan øge udbyttet af møderne og derved styrke information og vejledningen til virksomhe-
derne. Den forudgående forventningsafstemning skal sikre et fælles ejerskab over mødets indhold og 
det efterfølgende outcome.   

 Mere fleksibilitet i samarbejdet og mulighed for ad hoc samarbejde 

Nogle dele af arbejdsmiljøaktørernes arbejde udgøres af langsigtede aktiviteter. Andre dele af aktivi-
teterne er mere kortsigtede og særligt Arbejdstilsynet skal kunne reagere akut på ændringer i arbejds-
miljøforholdene ude på virksomhederne eller ændringer i lovgivning.  

Behovet for at kunne rykke på mere eller mindre akutte problemstillinger nødvendiggør, at arbejds-
miljøaktørerne kan samarbejde konstruktivt med kort varsel. For at det kan lade sig gøre, skal aktø-
rerne afsætte ressourcer til at indgå i agile ad hoc samarbejder.  
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Det kræver, at der er opbakning blandt aktørerne til at prioritere samarbejde, også samarbejde, der 
ligger udover de aktiviteter, der er fastlagt i aktørernes egne interne prioriteringer/arbejdsopgaver. For 
VFA og AT kan denne fleksibilitet opnås via ledelsesmæssige beslutninger, mens det for BAR’erne vil 
kræve en ændring i organiseringen af deres aktiviteter. Organiseringen af BAR’ernes aktiviteter be-
handles i sidste punkt i nærværende afsnit. 

Ad hoc samarbejdet bør formaliseres i den forstand, at aktørerne forpligter sig til, at kontakte hinanden 
i forbindelse med akutte problemstillinger, politiske initiativer og andre tiltag, der giver grundlag for 
fælles handling eller vidensudveksling mellem aktørerne.  

 Fælles fokus på virksomhedernes behov fremfor egne formål 

En fælles forventningsafstemning og større fleksibilitet i arbejdsmiljøaktørernes arbejde er to gode 
skridt på vejen mod et samarbejde, der vil komme virksomhederne til gavn. Det vigtigste er dog, at 
samarbejdet mellem aktørerne altid sker ud fra en præmis om, at det skal føre til bedre information og 
vejledning til virksomhederne.  

Det kræver, at aktørerne går til samarbejdet med en tilgang om, at de hver især skal bidrage til en bedre 
fælles virksomhedsrettet indsats fremfor, at hver enkelt aktør varetager egne interesser og møder op 
for at styrke sit eget formål. 

Konkret betyder det, at VFA bør bidrage til samarbejdet med kommunikation af evidensbaseret viden 
om arbejdsmiljø på den ene side og deres kommunikationskanaler til distribution af ny viden på den 
anden side. BAR’erne skal på samme måde gå til samarbejdet med deres branchespecifikke viden og 
deres ekspertise i at udvikle brancherettede materialer. BAR’erne har specifikke kommunikationska-
naler til de specifikke brancher som kan anvendes til en fælles indsats. AT besidder både arbejdsmil-
jøviden og en ekspertise i regler i kraft af deres myndighedsrolle. Begge sider af AT’s virke bør bruges 
konstruktivt i samarbejdet ligesom AT’s nyhedsbrev og velbesøgte hjemmeside kan udnyttes som for-
midlingskanaler.  

Udgangspunktet for ethvert samarbejde bør være, hvordan virksomhederne bedst muligt rammes med 
den information og vejledning, de har behov for. Det er i den forbindelse underordnet om virksom-
hederne efterspørger generisk viden, branchespecifik vejledning eller information om regler i arbejds-
miljøet. 

Oxford Research vurderer, at en implementering af ovenstående vil bidrage til at få udnyttet de eksi-
sterende samarbejdsrum i højere grad og derigennem styrke samarbejdet om at imødekomme virk-
somhedernes behov for information og vejledning. 

Koordinering af mødekalendere – nyt årshjul 

Det er en udfordring, at de faste møder mellem arbejdsmiljøaktørerne ikke er tilpasset deres interne 
årshjul - arbejdsgange. Oxford Research ser en mulighed for at styrke samarbejdet via indholdet i de 
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eksisterende møder. Dette kræver, udover at ovenstående anbefaling imødekommes, at mødekalen-
derne koordineres samt at der skabes mulighed for en mere agil og fleksibel planlægning, der kan 
rumme nye aktiviteter, når der opstår behov herfor. 

Konkret anbefales det, at årshjulet for afholdelse af møder i de formaliserede samarbejdsorganer æn-
dres, så det kan bidrage til en højere grad af udvikling og koordinering af indsatserne målrettet vejled-
ning og information af virksomheder. Det gælder især for det årlige møde med AT og BAR’erne og 
årlige møder mellem VFA og BAR’erne. Hvis mødet mellem BAR’erne og AT flyttes til april og maj, 
kan møderne i højere grad aktivt anvendes af BAR’ernes i beslutningsprocessen om, hvilken informa-
tion og vejledning til virksomheder der skal prioriteres i det kommende års handleplaner. Møderne 
skal desuden tilrettelægges, så de fremmer muligheden for fleksibilitet og agile processer. Det samme 
gør sig gældende, hvis møderne mellem VFA og BAR’erne rykkes fra januar til marts. Konkret foreslår 
Oxford Research, at det fælles årshjul tilrettelægges, som det illustreres i figur 6.2. 

Figur 6.2: Forslag til nyt årshjul 

 

I forslaget til et nyt årshjul, har Oxford Research ikke foreslået nye samarbejdsrum, men har foreslået 
en omlægning af de eksisterende formaliserede møderum. Som beskrevet ovenfor ser Oxford Re-
search et behov for, at de tre aktører i højere grad tilrettelægger deres samarbejde efter aktuelle pro-
blemstillinger og initiativer frem for, at der tilføjes yderligere faste formaliserede samarbejdsrum mel-
lem de tre arbejdsmiljøaktører. Møderne mellem aktørerne giver kun mening i det omfang, at møderne 
har et klart formål og en forventning om et udbytte. 
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En ny struktur for BAR’erne vil givetvis betyde en ændring eller en opløsning af BARKU. Uanset, 
hvordan den nye BAR-struktur bliver, er det Oxford Researchs anbefaling, at der indlægges faste mø-
der med deltagelse af alle BAR’er/Branchefællesskaber. 

Årshjulet gør det ikke alene, det kræver først og fremmest, at møderne ændrer karakter og ikke primært 
har karakter af at være envejskommunikation eller gensidigt orienterende. Flytningen af disse møder 
skal også ske under hensyntagen til aktørernes øvrige arbejde.  

Bedre udveksling af viden mellem aktørerne 

AT har adgang til et omfattende datagrundlag, som allerede nu deles med de øvrige aktører. 
BAR’erne får præsenteret relevant statistik ved de årlige møder med AT. Der er et ønske fra begge 
parter om en mere kontinuerlig adgang til statistisk dokumentation.  

En lettere adgang til opdateret statistik tilføjer en kilde til BAR’ernes egen viden om udfordringerne i 
branchen, hvilket gør det lettere for BAR’erne at være på forkant og udarbejde målrettet information 
til virksomhederne (uanset om et problemfelt er udpeget til en tilsynsindsats eller ej).  

Der bør på samme måde sikres et regelmæssigt videnflow mellem NFA/VFA og AT. Dette kan ek-
sempelvis sikres gennem implementering af samarbejdsaftalen af marts 2015 og februar 2016. Aftalen 
indeholder blandt andet konkrete aftaler om videndeling gennem faste kvartalsmøder, og at VFA’s 
viden skal anvendes til at klæde AT’s tilsynsførende på. 

Denne anbefaling ligger i tråd med tankerne om etableringen af et nyt dialogforum, hvor fælles ind-
satser kan koordineres. Dialogforum skal med to halvårlige møder sikre, at aktørerne kan koordinere 
indsatser på baggrund af fælles viden og arbejdsmiljørådets anbefalinger.  

Stærkere sekretariater i BAR’erne 

Undersøgelsen har dokumenteret, at BAR’erne ikke har det store formaliserede samarbejde, og at det 
har som konsekvens, at kommunikation til og fra BAR’erne bliver mindre klar for de øvrige aktører 
og arbejdsmiljørådet.  På baggrund af konklusionen vil det være hensigtsmæssigt, at flere BAR’er af-
dækker mulighederne og potentialerne for at etablere sekretariatsfællesskabet. Det vil ikke have kon-
sekvenser for BAR’ernes (politiske) selvstændighed og varetagelsen af partsinteresser (partssamarbej-
det i BAR’erne). Styrkede sekretariater kan dels sikre en bedre ressourceudnyttelse internt i BAR’erne 
og en større tilgængelighed for de øvrige aktører på det udførende niveau, dels bidrage til synergige-
vinster i forhold til vejledning og information af virksomhedere. Oxford Research er helt bekendt med 
de forskellige sekretariatsformer i regi af BAR’erne, og dermed den historik denne overvejelse vil være 
oppe imod.  

I Arbejdsmiljørådets § 16 Redegørelse foreslås det, at BAR’erne omlægges til fem branchefællesskaber 
for arbejdsmiljø. Denne sammenlægning giver mulighed for at styrke sekretariaterne og derved give 
bedre muligheder for samarbejde og koordinering både imellem de fem fællesskaber og med de to 
øvrige arbejdsmiljøaktører. Dette ligger således i god tråd med Oxford Researchs anbefaling. 
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I en sammenlægning af sekretariater er det essentielt, at den tætte kontakt til virksomhederne i bran-
chen bevares – den branchespecifikke viden, som virksomhederne efterspørger, skal fastholdes og 
styrkes. Den tætte kontakt til virksomhederne bidrager til at sikre kvaliteten i indholdet af den infor-
mation og vejledning, BAR’erne udvikler. Det er endvidere en forudsætning for at kunne udarbejde 
målrettet vejledning og information, der er specifik og konkret i forhold til branche og jobgruppe. 

Et andet opmærksomhedspunkt i en sammenlægning af BAR’erne er, at der bør sondres klart mellem 
det politiske og det udførende niveau. Ved oprettelsen af sekretariatsfællesskaber mellem BAR’ere er 
det essentielt at få tydeliggjort, hvad der er den politiske enhed, og hvad der er den udførende og 
koordinerende enhed. Det gælder både ift. fællessekretariater BAR’erne imellem såvel som i et even-
tuelt fælles dialogforum mellem BAR’erne og Arbejdsmiljørådet.  

Ovennævnte sondring mellem det politiske og det udførende niveau er også et vigtigt opmærksom-
hedspunkt i forbindelse med oprettelsen af et dialogforum. Det er vigtigt, at aktørerne anvender dia-
logforum som et koordinationsforum frem for en politisk kampplads.  

Større fleksibilitet i BAR’ernes arbejde 

BAR’erne skal kunne balancere mellem at arbejde inden for den nationale handlingsplan og 2020-
reduktionsmålene på den ene side og virksomhedernes konkrete og akutte behov på den anden side. 
Der er samtidig et ønske fra Arbejdsmiljørådet om, at samarbejdet mellem aktørerne skal styrkes. For 
at sikre, at BAR’erne kan bruge deres ressourcer, der hvor behovet og prioriteringerne er, bør det 
overvejes, om der skal indføres en højere grad af fleksibilitet i planlægningen af BAR’ernes indsatser. 
Hvis BAR’erne skal kunne gå ind i samarbejder med de øvrige aktører med kort varsel, kan det være 
problematisk, at alle BAR’ernes aktiviteter skal beskrives i en årlig handlingsplan. Handlingsplanen 
giver en lang horisont, hvad angår samarbejdet, og det er ikke altid hensigtsmæssigt.  

Oxford Research anbefaler, at planlægning af BAR’ernes arbejde fremover rummer større muligheder 
for fleksibilitet. 

Forslaget i Arbejdsmiljørådets §16 redegørelse om at afsætte 5% af de samlede midler til partsindsatsen 
til tværgående aktiviteter ligger i tråd med denne anbefaling. Det bør dog overvejes nærmere, om det 
er tilstrækkeligt.  

VFA’s og NFA’s viden skal i højere grad i spil i de øvrige aktørers information og vejledning 

Resultaterne i undersøgelsen viser, at en meget lille del (3 %) af virksomhederne angiver, at de søger 
efter information og vejledning direkte hos VFA. Samtidig fremgår det, at virksomhederne efterspør-
ger vejledning og information, der er målrettet deres branche.  

Disse to forhold sammenholdt med, at VFA’s økonomiske grundlag er reduceret i forhold til tidligere 
i undersøgelsesperioden (2010-2015), giver anledning til en anbefaling om, at fokusere VFA’s indsats.  

VFA’s rolle er at formidle viden om arbejdsmiljø på et generisk plan til virksomheder og andre inte-
ressenter. NFA’s rolle er at forske, formidle og uddanne med henblik på at skabe et sundt og sikkert 
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arbejdsmiljø i Danmark. NFA arbejder bredt og udfører forskning på såvel et generisk plan, som et 
specifikt plan i forhold til for eksempel branche, jobfunktion og materialer. Som videncenter under 
NFA formidler VFA derfor både generisk forskningsbaseret viden, og branchespecifik eller jobgrup-
pespecifik viden. Netop den branchespecifikke viden og viden om særlige risici, såsom eksempelvis 
nanopartikler bør kommunikeres målrettet til de virksomheder, det er relevant for.  

Oxford Research anbefaler i den forbindelse, at VFA i højere grad leverer viden ind til de øvrige 
arbejdsmiljøaktører fremfor selv at formidle den viden, der kun er relevant for specifikke målgrupper 
(eksempelvis viden om kemikalier eller nanopartikler). VFA’s viden bør inddrages i udviklingen af 
materialer i såvel BAR’er som AT, som begge har effektive kommunikationskanaler til både specifikke 
målgrupper (BAR’erne) og brede målgrupper (AT).  

Anbefalingen går således på at bruge de øvrige aktører som formidlingskanaler i højere grad og have 
et større fokus på, hvor den viden VFA besidder kan nå den størst mulige og mest relevante mål-
gruppe.  
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