
Hvordan når vi bedst igennem til mellemstore virksomheder? 

Et adfærdsforsøg med 1:1 kommunikation om Arbejdstilsynets digitale AMO-guide

I virksomheder med 10-34 ansatte skal 

arbejdsmiljøarbejdet foregå i en

arbejdsmiljøorganisation (AMO), men 

data over afgivne påbud viser, at en del 

virksomheder ikke efterlever AMO-

kravet. Derfor lancerede Arbejdstilsynet 

i april 2021 en digital guide, der kan 

hjælpe virksomhederne med at etablere 

en AMO. Guiden er udformet med afsæt 

i adfærdsdesign med henblik på at gøre 

det lettere for virksomheden at tage de 

relevante skridt i etableringen af en 

AMO.

Betydelig variation på tværs af breve

31 % af alle modtagerne klikkede på 

linket i brevet. Besøgsraten varierer 

med 7 procentpoint fra det mindst 

effektive til det mest effektive brev. Det 

understreger betydningen af længde og 

budskab i brevene, og viser, hvordan 

RCT-forsøg kan bidrage til at kvalificere 

vores kommunikationsindsatser.

33 % procent af modtagerne af det 

simple brev og lovkravsbrevet klikkede 

på linket. Det er 3 procentpoint flere end 

brevet med samarbejdsbudskabet.

Det korte brev er mest effektivt

34 % af modtagerne af det korte brev 

klikkede på linket. Det er 3,5 

procentpoint flere end modtagerne af 

det lange breve.

Det er en markant forskel, når det tages 

i betragtning, at det udvidede brev kun 

er én sætning længere end det korte 

brev. 

Resultaterne fra forsøget bruger vi i 

fremtidige indsatser for at hjælpe 

virksomhederne i deres 

arbejdsmiljøarbejde.
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I forlængelse af lanceringen af AMO-guiden har vi ønsket at hjælpe målgruppen af 

mellemstore virksomheder med at finde vej til guiden. Vi har også ønsket at lære 

om, hvordan vi bedst hjælper mellemstore virksomheder med at finde relevant 

indhold på Arbejdstilsynets hjemmeside. Derfor har vi i maj 2021 gennemført et 

adfærdsforsøg med udsending af e-boks-breve til ca. 12.000 virksomheder.

I forsøget har vi testet tre forskellige budskaber: 1) et simpelt budskab, der har 

fokus på, at guiden kan hjælpe arbejdspladsen, 2) et lovkravsbudskab, der påpeger, 

at det er lovpligtigt at have en AMO, og 3) et samarbejdsbudskab, der understreger 

vigtigheden af at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. 

Brevene er udsendt i en kort og en udvidet version, der med en ekstra sætning 

uddyber, hvad AMO-kravet går ud på. Det giver i alt seks forskellige versioner af 

brevene. Lodtrækning afgjorde, hvilket af brevene den enkelte virksomhed modtog. 

Adfærden måltes ved, om modtageren klikkede på et link i brevet.
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