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1. Indledning 

Dette bilag indeholder en uddybende beskrivelse af det datagrundlag og den metode, der er anvendt i 
undersøgelsen af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhe-
derne. Undersøgelsen er gennemført som tre delundersøgelser med forskelligt formål og forskelligt 
datagrundlag.  

I det følgende præsenteres metode og datagrundlag for de tre delundersøgelser. 
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2. Delundersøgelse 1 

Delundersøgelse 1 er en deskriptiv analyse af arbejdsmiljøaktørernes eksisterende information og vej-

ledning samt deres samarbejde og koordination om dette.  

Der er to dataindsamlingselementer i delundersøgelse 1. For det første er der gennemført indledende 
dokumentstudier. For det andet er der gennemført syv kvalitative interview, som primært vil have 
fokus på det formaliserede samarbejde aktørerne imellem.  

2.1 DOKUMENTSTUDIER 

De indledende dokumentstudiers formål var at kvalificere undersøgelsen med konkret viden om, hvil-
ken vejledning og information arbejdsmiljøaktørerne udbyder. Dokumentstudierne har taget udgangs-
punkt i to typer af kilder: 

 Arbejdsmiljøaktørernes konkrete tilgængelige information og vejledning 
o Hjemmesider (at.dk, bar-web.dk og arbejdsmiljoviden.dk) 
o Branchevejledninger  
o BAR-aktiviteter 
o Magasinet Mit Arbejdsmiljø 
o Diverse nyheder og nyhedsbreve om arbejdsmiljø 

 Materiale om arbejdsmiljøaktørernes information og vejledning 
o Evaluering af Branchearbejdsmiljørådenes formidlingsaktiviteter 
o Effektmåling af VFA 
o Brugerundersøgelse af AT.dk 
o VAI 

Hertil kommer dokumenter om såvel materialer som samarbejdet med øvrige aktører fremsendt af de 
interviewede arbejdsmiljøaktører.  

2.2 KVALITATIVE INTERVIEW 

Der er gennemført i alt ni interview med 12 informanter fra henholdsvis AT, VFA og fem BAR’er. 
Begrundelsen for udvælgelsen af de fem BAR’er fremgår herunder. 

 3BAR (BAR Social og Sundhed, BAR Uddannelse & Forskning og BAR Finans/Offentlig Kon-

tor & Administration), fordi de dækker en bred målgruppe og samtidig tænker strategisk i for-

hold til at igangsætte en bred vifte af aktiviteter, som kan skabe en effekt hos målgruppen.  

 BAR Bygge & Anlæg, fordi de har fokus på en målgruppe, der traditionelt er udfordret på sik-

kerhed og det fysiske arbejdsmiljø. Samtidig arbejder BAR Bygge & Anlæg ud fra en bevidsthed 

om, at arbejdsmiljøplanlægning har forskellige vilkår og betingelser i branchens store og små 

virksomheder. 
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 BAR Kontor, fordi de har en målgruppe, som typisk arbejder på kontor og derfor har nem ad-

gang til computere og internet. I BAR Kontor er det derfor også blevet besluttet, at hjemmesi-

den er det centrale formidlingsmedie, og at alt materiale er tilgængeligt her.   

 BAR Handel, fordi der er nogle udfordringer med henblik på at nå især den unge del af mål-

gruppen. Derfor tænker BAR Handel også mange forskellige kommunikationsformer ind som fx 

e-learning. Samtidig spiller fysiske materialer stadig en stor rolle for BAR Handel, idet mange 

medarbejdere i butikkerne ikke altid har adgang til computere. 

 BAR Industri, fordi det er den BAR, der dækker flest industriarbejdspladser. Den har en række 

sammenfald med Grafisk BAR og BAR Jord til Bord, som også har en del industriarbejdsplad-

ser. BAR’en har blandt andet fokus på ulykker og muskel- og skeletbesvær.   

Interviewene havde til formål at undersøge det formelle samarbejde mellem aktørerne samt give viden 
om aktørernes udbud af information og vejledning.  

Interviewene er gennemført af projektteamets kernemedarbejdere som semistrukturerede interview.  

Interviewene er gennemført med et eksplorativt sigte, da målet var at få afdækket mest mulig viden 
om aktørernes samarbejde, både det der ligger offentligt tilgængeligt, men i høj grad også det, der 
foregår bag kulissen. Interviewet er gennemført ud fra en tematiseret interviewguide. Tematiseringen 
er tilrettelagt ud fra forandringsteorierne samt ud fra sondringen mellem strategisk og praktisk niveau.  

Interviewguiden er godkendt af arbejdstilsynet. 

Interviewene er hovedsagligt gennemført som personlige interview, face to face. Et enkelt interview 
er gennemført over telefon. 

2.3 ANALYSE 

Efter dataindsamlingen er alle referater samlet, og det indsamlede data er drøftet i Oxford Researchs 
projektteam. Den deskriptive analyse i delundersøgelse 1 er drevet frem gennem en triangulering af 
de indsamlede datakilder. 
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3. Delundersøgelse 2 

Delundersøgelse 2 er en analyse af, hvilken information og vejledning virksomhederne efterspørger, 
samt om deres behov opfyldes af den eksisterende information og vejledning fra arbejdsmiljøaktø-
rerne. Delundersøgelse 2 skal besvare de to overordnede undersøgelsesspørgsmål; 

 Hvilken arbejdsmiljøvejledning og information efterspørger virksomhederne? 

 Hvor får virksomhederne den arbejdsmiljøvejledning og information, de efterspørger? 

I det følgende beskrives de to anvendte metoder i dataindsamlingen; en spørgeskemaundersøgelse 
blandt 5.000 virksomheder og en pop-op-survey på arbejdsmiljøaktørernes hjemmeside. 

3.1 VIRKSOMHEDSSURVEY 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er overordnet set at afdække, hvilken vejledning og infor-
mation virksomhederne efterspørger. Dette undersøges ved at belyse, hvordan virksomhederne finder 
den information og vejledning, de efterspørger, samt om det eksisterende udbud af information og 
vejledning imødekommer deres behov. 

3.1.1 Indhold i spørgeskemaet 

Indholdet af spørgeskemaet er struktureret efter forandringsteorien for virksomhedernes efterspørgsel 
af information og vejledning. De to overordnede undersøgelsesspørgsmål er operationaliseret ned til 
en række spørgsmål til virksomhedernes praksis i arbejdet med at søge og anvende information og 
vejledning.  

I udviklingen af spørgeskemaet har Oxford Research interviewet ti virksomheder om deres brug af og 
behov for information og vejledning. Der er gennemført i alt ti interview fordelt på de ti brancher og 
med en spredning på virksomhedsstørrelse. Ved at fordele interviewene på brancher dækkes spektret 
af BAR’enes kommunikation. 

De ti eksplorative interview har bidraget til at konkretisere de spørgsmål, der er en del af det endelige 
spørgeskema.  

Indholdet af spørgeskemaet er godkendt af Arbejdstilsynet, inden dataindsamlingen blev igangsat. 

3.1.1.1 Pilottest 

Efter de ti eksplorative interview og inden endelig dataindsamling er spørgeskemaet pilottestet. Fokus 
i pilottesten var at sikre, at respondenterne forstår spørgsmålene, at der er dækkende svarkategorier, 
og at der ikke er mulighed for misforståelser. Der er gennemført ti pilotinterview fordelt med ét på 
hver af de ti brancher og med en spredning på størrelse og sektor. Pilottesten er udført af Oxford 
Research. Pilottesten medførte mindre ændringer i spørgsmålsformuleringerne.  
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3.1.2 Sampling 

Undersøgelsespopulationen er sammensat gennem virksomhedsdatabasen Experian, hvorfra der er 
udtrukket 25.000 virksomheder på P-nummer. Ved at anvende P-nummer frem for CVR-nummer 
sikres det, at vi får fat på de enkelte arbejdspladser dvs. virksomhedernes produktionsenheder. Pro-
duktionsenhederne er valgt, da arbejdsmiljølovgivningen retter sig mod produktionsenheder, og det 
kan forventes, at produktionsenhederne i større eller mindre grad har en selvstændig tilgang til ar-
bejdsmiljøarbejdet og brugen af vejledning og information. Stikprøven er udtaget som en fuldstændig 
tilfældig stikprøve, så den i så høj mulig grad svarer til populationen på fordeling af brancher og antal 
ansatte. Det har dog været nødvendigt at lave en mindre selektering i populationen. For det første er 
der kun medtaget virksomheder med et telefonnummer. For det andet er virksomheder med mindre 
end to ansatte frasorteret, da arbejdsmiljølovgivningen er anderledes for disse. Det er efterfølgende 
testet, at stikprøven matcher hele populationen på parametrene: arbejdspladsstørrelse, branche og 
geografi. Stikprøven er således repræsentativ. Testen foretages med Chi2-test.  

Der er i alt gennemført 5.000 interview. 

Det er prioriteret at have så stor et sample for dels at opnå så høj repræsentativitet som mulig blandt 
virksomheder generelt, dels for at opnå det i en række delgrupper af populationen, som Oxford Re-
search finder relevante. For det første giver det store sample mulighed for at udtale sig med høj stati-
stisk sikkerhed om resultaterne for de tre størrelsesgrupper i arbejdsmiljølovgivningen (op til 9 med-
arbejdere, 10-34 medarbejdere og 35 eller flere medarbejdere). For det andet vil det også for en del af 
brancherne være muligt at udtale sig med meget lav usikkerhed. I virksomhedssurveyen er brancherne 
delt op efter standardinddelingen i DB07 brancheinddelingen. Det er samme brancheinddeling, som 
anvendes af Danmarks Statistik. Oxford Research har tidligere anvendt samme inddeling i undersø-
gelser for Arbejdstilsynet, senest i Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV fra 
2015. I tabel 3.1 herunder fremgår usikkerheden for de enkelte brancher. 

Tabel 3.1: Branchefordeling og usikkerhedsintervaller 

Branche Antal svar Andel 
(svar) 

Antal i 
stikprøve 

Andel stik-
prøve 

Usikkerhed 
(+/-) 

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 
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Den statistiske usikkerhed på resultater for den samlede population vil ligge på omkring +/- 1 %.1  

Usikkerhedsintervallerne er beregnet ud fra, at de indsamlede svar er repræsentative. Da undersøgelsen 
er gennemført med en svarprocent på 75 %, forudsættes det, at datamaterialet er repræsentativt.  

3.1.3 Gennemførsel 

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres som en telefonsurvey blandt medlemmer af AMO. For virk-
somheder uden AMO (virksomheder med 9 eller færre ansatte) interviewes enten en leder eller andre 
med indsigt i arbejdsmiljøarbejdet. 

Oxford Research har valgt at gennemføre undersøgelsen som en telefonsurvey, da vi erfaringsmæssigt 
ved, at ved telefonsurveys er det lettere at få fat på virksomhederne. Der kan dermed opnås en relativ 
høj svarprocent sammenlignet med fx en websurvey. 

Voxmeter har været underleverandør. Spørgeskemaet er blevet testet forud for dataindsamlingen. Sva-
rene er indsamlet i perioden 12. februar til og med 15. marts 2016. 

Voxmeter har forsøgt at få kontakt til samlet set 13.276 arbejdspladser. Af disse er der opnået kontakt 
til 6.607 arbejdspladser, hvoraf 5.004 har besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 75 %. 
Den høje svarprocent mindsker risikoen for skævt bortfald og højner dermed sandsynligheden for en 
repræsentativ sampling.  

3.1.4 Analyser 

Datamaterialet fra virksomhedssurveyen er blevet anvendt til deskriptive analyser. Der er foretaget 
krydstabuleringer på alle relevante variable. Alle krydstabuleringer er testet for statistisk signifikans 
med Chi2-test. I bilag 1a fremgår alle svarfordelinger og svarfordelinger opdelt på branche og virk-
somhedsstørrelse. 

3.2 POP-OP-SURVEY 

Delundersøgelse 2B består af en pop-op-undersøgelse, der havde til formål at kortlægge, hvad virk-
somhederne efterspørger på arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider. 

3.2.1 Indhold i spørgeskemaet 

Spørgeskemaet udgøres af ti spørgsmål om respondentens brug af og tilfredshed med arbejdsmiljøak-
tørernes hjemmeside. Der er desuden enkelte baggrundsspørgsmål, som efterfølgende er anvendt i det 
analytiske arbejde. Spørgeskemaet præsenteres i sin fulde længde i bilag 3. 

                                                 
1 Usikkerhedsintervallerne er regnet ud fra et 95 % konfidensinterval. 
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3.2.2 Sampling og opsætning 

Pop-op-undersøgelsen afviger fra normale spørgeskemaundersøgelser, da vi ikke på forhånd kender 
populationen. Populationen er i dette tilfælde brugere af arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider, der væl-
ger at klikke på et pop-op-banner og deltage i spørgeskemaundersøgelsen.  

Konkret er et vindue med et link til spørgeskemaet lagt på aktørernes hjemmesider som en såkaldt 
pop-under. Løsningen er udviklet specifikt til nærværende undersøgelse i samarbejde med ROI 
Agency. Brugerne af arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider har mødt et vindue med et link til spørge-
skemaet og en tekst om undersøgelsen samt om, at de har mulighed for at vinde et gavekort.  

Linket førte til selve spørgeskemaet, som er sat op i websurveyprogrammet Enalyzer. 

Løsningen er udviklet, så der lægges en cookie ind på respondentens computer, for at undgå at re-
spondenten møder skemaet, efter han/hun har besvaret dette.  

3.2.3 Gennemførsel  

Pop-op-surveyen har ligget på AT, VFA og samtlige BAR’ers hjemmesider i en periode af to til tre 
uger i februar 2016. Surveyen indeholder ti spørgsmål, og der er blevet trukket lod om 15 gavekort af 
500 kroner til gavekortet.dk for at få så mange besvarelser som muligt. Vinderne er udtrukket og har 
fået direkte besked.  

Der er indsamlet i alt 2.574 svar fra brugere af arbejdsmiljøaktørernes hjemmesider. Disse er fordelt 
på: 

 1.369 svar fra brugere af AT.dk 

 467 svar fra brugere af BAR’ernes hjemmesider 

 718 svar fra brugere af arbejdsmiljoviden.dk (VFA’s hjemmeside) 

Der er en god spredning på brancher samt respondentens rolle i arbejdsmiljøarbejdet (se bilag 1b). 
Respondenterne har selv angivet deres branche. Der anvendes en anden inddeling end den standardi-
serede brancheinddeling, da Arbejdstilsynets inddeling virker mere intuitiv for respondenterne. De ni 
brancher i denne inddeling har et overlap med standardafdelingen for de fleste branchers vedkom-
mende, men kan ikke oversættes direkte. 

Det er ikke muligt at beregne, om det indsamlede data er repræsentativt for hele populationen. 

3.2.4 Analyser 

Datamaterialet fra pop-op-surveyen er blevet anvendt til deskriptive analyser. Der er foretaget kryds-
tabuleringer på alle relevante variable. Alle krydstabuleringer er testet for statistisk signifikans med 
Chi2-test. I bilag 1b fremgår alle svarfordelinger for de samlede besvarelser og svarfordelinger opdelt 
på branche og arbejdsmiljøaktør. 
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4. Delundersøgelse 3 

Tredje del af undersøgelsen skal give svar på, hvordan arbejdsmiljøaktørerne mener, at koordination 
og samarbejde om vejledning og information til virksomhederne kan foregå bedst muligt fremover.  

Delundersøgelsen baserer sig på følgende datakilder: 

 Seminar med præsentation af resultater fra delundersøgelsen 1 og 2 samt indledende diskus-
sion af centrale problematikker. 

 Interview med udvalgte arbejdsmiljøaktører på både politisk/strategisk niveau og udførerni-
veau. 

 Orientering om status for Arbejdsmiljørådets overvejelser om tilpasning af opgavefordeling 
mm. på området.  

Undersøgelsen er gennemført ud fra den logik, der illustreres i figur 4.1. Figuren viser, hvordan pro-
blemfeltet trin for trin indsnævres.  

Figur 6.1: Analytisk tilgang i delundersøgelse 3 

 

4.1 GENNEMFØRSEL AF SEMINAR 

Den 17. marts 2016 blev der afholdt et seminar med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmiljøak-
tørerne samt repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet. Seminaret, som havde deltagelse af 29 personer, 
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blev afholdt hos Arbejdstilsynet. Der var inviteret to repræsentanter fra det strategiske niveau i hver 
BAR samt to repræsentanter fra det udførende niveau i hver BAR. Fra VFA var der inviteret fire 
personer. Fra AT var der inviteret seks personer, og fra Arbejdsmiljørådet var der inviteret otte per-
soner. 

På seminaret blev deltagerne præsenteret for de foreløbige resultater af delundersøgelse 1 og 2. Her-
efter gik deltagerne i workshops og diskuterede Oxford Researchs foreløbige anbefalinger til en for-
bedring af samarbejdet mellem arbejdsmiljøaktørerne. Oxford Research forestod selve faciliteringen 
af seminaret.  

Seminaret gav et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at udvikle forslag til fremadrettede 
forbedringer. 

4.2 INTERVIEW MED ARBEJDSMILJØAKTØRERNE 

Efter seminaret udviklede Oxford Research en foreløbig liste over anbefalinger til fremadrettede for-
bedringer i samarbejdet mellem arbejdsmiljøaktørerne om at informere og vejlede virksomhederne.  

Listen over anbefalinger er godkendt af Arbejdstilsynet. 

Anbefalingerne blev drøftet med arbejdsmiljøaktørerne igennem semistrukturerede interview foreta-
get af Oxford Research medarbejdere i første halvdel af april.  

Der er i alt gennemført 15 interview med 16 informanter fordelt på  

 Fire interview med repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet 
o To på hhv. A- og B-side 

 Fire interview med repræsentanter fra AT 

 Seks interview med repræsentanter fra BAR’er 
o To fra A-side 
o To fra B-side 
o To på administrativt niveau 

 Et interview med repræsentant fra VFA 

Interviewene er efterfølgende analyseret samlet af projektteamet på Oxford Research og ligger sam-
men med den øvrige dataindsamling til grund for rapportens kapitel 6.  
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