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Forord
Denne rapport sammenfatter resultaterne af en undersøgelse af sammenhænge mellem
virksomheders arbejdsmiljøindsats og arbejdsulykker gennemført for Arbejdstilsynet.
Denne sammenhæng er belyst ved spørgeskemaundersøgelsen ’Virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats’ (herefter VAI) og koblet med registeroplysninger over anmeldte
arbejdsulykker på Danmarks Statistik. Arbejdstilsynets formål med at i gangsætte dette
arbejde har været at få belyst om VAI spørgeskemaundersøgelsen kunne anvendes som
grundlag for den fremtidige overvågning af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.
Rapporten har identificeret relevante indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats og efterfølgende undersøgt disse indikatorers sammenhæng med
arbejdsulykker.
Gennemførelsen af dette projekt skal ses i lyset af et stigende forskningsmæssigt fokus
på organisatoriske og arbejdspladsrelaterede faktorers betydning for forebyggelse af
arbejdsulykker, herunder identifikation af proaktive indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats. Nærværende projekt har især bidraget til at identificere relevante
proaktive indikatorer for virksomhedernes systematiske og virksomhedernes konkrete
arbejdsmiljøindsats. Som en del af dette arbejde har der været udført et grundigt
udviklingsarbejde med henblik på at etablere en konceptuel ramme for virksomhedernes
systematiske arbejdsmiljøarbejde og udvikle pålidelige indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats, samt validere disse indikatorers sammenhæng med risikoen for
arbejdsulykker.
Hermed har projektet også bidraget til en validering af spørgeskemaundersøgelsen VAI,
med henblik på at tilpasse VAI undersøgelsen til den fremtidige overvågning af virk‐
somhedernes arbejdsmiljøindsats. De udviklede proaktive indikatorer er også relevante
for virksomhederne, ved at de kan give virksomhederne en pejling af deres egen indsats,
og dermed sætte ind før ulykken sker. I december 2020 blev de nationale mål for arbejds‐
miljøindsatsen offentliggjort, som yderligere har gjort dette projekts resultater relevante.
Projektet er gennemført på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
Projektet har været organiseret med en følgegruppe til at sikre løbende faglig udveksling
mellem medarbejdere i Arbejdstilsynet og forskerne på NFA. Arbejdstilsynet har bidrag‐
et med data om anmeldte arbejdsulykker, som er koblet på Danmarks Statistik. Fra
Arbejdstilsynet deltog Ulla Binger, Thomas Stuhr Rexen, Hans Bay, Per Dørge og Per
Lunde Jensen. Vi takker hermed Arbejdstilsynet for et godt samarbejde i dette projekt.
Projektrapporten har været lektørbedømt af Kent J. Nielsen, Souschef, psykolog, ph.d.,
Arbejdsmedicin, Universitetsklinikken, Regionshospitalet Herning samt Kasper
Edwards, Seniorforsker, ph.d., DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet,
Lyngby. Vi takker lektørerne for en grundig gennemgang af rapporten og dens
konklusioner.
Projektet er finansieret af Arbejdstilsynet.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
København, juni 2021
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Sammenfatning
Baggrund
Udgangspunktet for at igangsætte dette arbejde har været Arbejdstilsynets ønske om at
få belyst om spørgeskemaundersøgelsen ’virksomhedernes arbejdsmiljøindsats’ kan
bruges som grundlag for den fremtidige overvågning af virksomhedernes arbejdsmiljø‐
indsats. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemført spørge‐
skemaundersøgelsen ”Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats” (VAI) i hhv. 2012, 2014 og
2017, med svarprocenter på henholdsvis 47 %, 43,7 % og 46,7 %, hvor VAI spørgeskema‐
erne blev sendt ud til i alt 23.971 arbejdssteder. Der er tale om en stratificeret udvælgelse
af arbejdssteder, der dækker alle brancher og virksomhedsstørrelser i Danmark.
Formålet med VAI spørgeskemaundersøgelserne har været at beskrive de enkelte
arbejdssteders aktiviteter i indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, og vise udviklingen
af arbejdsstedernes indsats over tid. Mange virksomheder kan have mere end et arbejds‐
sted, som kan have meget forskellige opgaver og risikoforhold. Fokus i analyserne er
arbejdsstedernes indsats (produktionsnummer niveau), selv om virksomheden som
helhed kan have betydning for det enkelte arbejdssteds arbejdsmiljøarbejde. I denne
rapport skriver vi virksomheder når vi taler mere generelt om virksomhedernes arbejds‐
miljøindsats, hvorimod vi skriver arbejdssteder, når vi omtaler resultater af analyserne,
som er gennemført med data på arbejdsstedsniveau.
VAI undersøgelserne har været en del af NFAs program for overvågning af arbejdsmiljø‐
et, som fra 2020 videreføres af Arbejdstilsynet. Hvor spørgeskemaundersøgelsen
’Arbejdsmiljø og Helbred’ undersøger lønmodtagernes opfattelse af deres arbejdsmiljø,
så undersøger VAI således arbejdsstedernes indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.
Viden om hvordan virksomhedernes arbejdsmiljøindsats kan bidrage til bedre sikkerhed
er væsentlig for virksomhederne, myndighederne og øvrige arbejdsmiljøprofessionelle,
der direkte eller indirekte arbejder for at forbedre arbejdsmiljøet i virksomhederne. Det
systematiske arbejdsmiljøarbejde og proaktive indikatorer for virksomhedernes arbejds‐
miljøindsats er en af hjørnestenene i udviklingen af et godt arbejdsmiljø, og dermed
vigtige virkemidler til at forbedre sikkerheden og reducere arbejdsulykkerne. Men der er
behov for løbende at vurdere de redskaber der anvendes til monitorering af
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, såsom VAI spørgeskemaundersøgelsen der er i
fokus for nærværende rapport.
Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og effekten af denne på arbejdsmiljøet er ligeledes
en væsentlig forskningsmæssig problemstilling. Der har igennem en længere årrække
været fokus på hvilke faktorer der er væsentlige for en god og effektiv arbejdsmiljøind‐
sats på virksomhederne, herunder udvikling af pålidelige (proaktive) indikatorer til at
monitorere denne indsats. Der blev i 2009 udgivet et særnummer af tidsskriftet Safety
Science, hvor denne problematik blev undersøgt indgående (Dyreborg, 2009; Grote,
2009; Hopkins, 2009). Denne forskning peger på vigtigheden af at identificere relevante
(proaktive) indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, herunder om der er en
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sammenhæng mellem disse indikatorer og de arbejdsmiljøproblemer der ønskes forbed‐
ret, såsom at nedbringe risikoen for arbejdsulykker (Kongsvik et al., 2010; Lingard et al.,
2017; Reiman & Pietikäinen, 2012). Der er også et stort behov for at validere disse
instrumenter i forhold til om de måler det de faktisk skal måle, og dermed er pålidelige
indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (Shea et al., 2016).

Formål
Denne rapport undersøger således anvendeligheden af spørgeskemaundersøgelsen VAI,
som redskab i evalueringen af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, herunder om
udvalgte indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats kan anvendes som
proaktive mål for arbejdsulykker.
Følgende to delmål vil blive undersøgt:
1. At undersøge om spørgeskemaundersøgelsen VAI kan anvendes til at udvikle
mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats,
2. Og at undersøge om enkeltspørgsmål eller (indeks/skala) kan anvendes til at
skabe viden om sammenhæng mellem arbejdsmiljøindsats og udfald på anmeldte
arbejdsulykker.
Vi er således interesseret i at vide om medarbejdere har en lavere risiko for at komme ud
for arbejdsulykker på arbejdssteder med en høj grad af arbejdsmiljøindsats.
Spørgeskemaundersøgelsen VAI undersøger også virksomhedernes indsatser over for
muskel‐skelet problemer, psykosocialt arbejdsmiljø, kemisk arbejdsmiljø mv, men
nærværende rapport er afgrænset til at se på indsatser med betydning for
arbejdsulykker.

Metode og data
I rapporten bruger vi betegnelsen ’indikator’ i stedet for ’mål’ for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats, for ikke at forveksle med de mål der sættes op for en arbejdsmiljø‐
indsats, som det eksempelvis gøres i de nationale mål (Beskæftigelsesministeriet, 2020b).
Samtidig ønsker vi at tydeliggøre, at en ’indikator’ er en måling af arbejdsmiljøindsatsen
på danske arbejdspladser, som kan indikere om ønskede mål for arbejdsmiljøindsatsen
er opnået, under forudsætning af at indikatorerne er pålidelige og valide.
For at identificere de relevante indikatorer (skalaer) for virksomhedernes arbejdsmiljø‐
indsats med relevans for sikkerhed og arbejdsulykker, blev der gennemført en eksplora‐
tiv analyse af de spørgsmål der indgår i VAI undersøgelserne 2012, 2014 og 2017 (delmål
1). Projektet gennemførte en række faktoranalyser med henblik på at identificere rele‐
vante spørgsmål og faktorer (grupper af spørgsmål), der kunne anvendes i etableringen
af indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.
Projektet udviklede indikatorer for to overordnede dimensioner af virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats, dels virksomhedernes systematiske arbejdsmiljøindsats og dels
virksomhedernes konkrete arbejdsmiljøindsats (tabel 1). Dernæst undersøgte vi
sammenhænge mellem arbejdsstedernes arbejdsmiljøindsats, målt med de fem
7

ulykkesrelevante indikatorer (spørgeskemadata), og forekomsten af anmeldepligtige
arbejdsulykker (registerdata) (delmål 2). Med anmeldepligtige arbejdsulykker forstås
alle arbejdsulykker med mindst en dags fravær ud over fravær på tilskadekomstdagen,
herunder er alvorlige arbejdsulykker alle arbejdsulykker med mere end 30 dages fravær.

Tabel 1: Indikatorer for hver af de to dimensioner af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
Indikatorer for virksomhedernes
systematiske arbejdsmiljøindsats

Indikatorer for virksomhedernes konkrete
arbejdsmiljøindsats

 Prioritering af arbejdsmiljøet

 Risikohåndtering

 Integration af arbejdsmiljøarbejdet

 Sikkerhedsinstruktion
 Ulykkesindsats

Mere specifikt undersøgte projektet for hver af de fem indikatorer om arbejdssteder med
en høj grad af indsats har lavere forekomst af arbejdsulykker, set i forhold til
arbejdssteder med lavest grad af indsats. Vi beregnede således den relative risiko
(incidence rate ratio = IRR) for at medarbejdere kom ud for arbejdsulykker på
virksomheder med højest indsats set i forhold til arbejdssteder med lavest indsats.

Resultater
For dimensionen virksomhedernes systematiske arbejdsmiljøindsats, viste analyserne, at
på de arbejdssteder der scorer højest på indikatoren ’Prioritering af arbejdsmiljøet’ har
medarbejderne 38 % lavere risiko (IRR=0,62; KI: 0,48‐0,79) for at komme ud for
anmeldepligtige arbejdsulykker, set i forhold til de arbejdssteder der scorer lavest på
denne indikator. Medarbejderne havde 53 % lavere risiko (IRR=0,47; KI: 0,30‐0,73) for at
komme ud for alvorlige arbejdsulykker, på de arbejdssteder der scorer højest på
prioritering af arbejdsmiljøet, set i forhold til arbejdspladser der scorede lavest. Det
betyder at høje værdier for indikatoren ’ Prioritering af arbejdsmiljøet’ hænger sammen
med en signifikant, moderat reduktion i anmeldepligtige arbejdsulykker, og en
signifikant stærk reduktion i alvorlige arbejdsulykker.
Indikatoren ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ i virksomhedens øvrige funktioner, viste en
lille, men ikke‐signifikant, forøget risiko på 2 % (IRR=1,02; KI: 0,83‐1,26) for at
medarbejdere kom ud for arbejdsulykker på de arbejdssteder der scorede højest på
denne indikator. Når vi alene ser på alvorlige arbejdsulykker, så ser billedet noget
anderledes ud, idet medarbejdere havde en 34 % mindre risiko (IRR = 0,66; KI: 0,45‐0,97)
for at komme ud for alvorlige arbejdsulykker, på arbejdssteder der scorede højt på denne
indikator. For indikatoren ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ finder vi at der er en moderat
reduktion af alvorlige arbejdsulykker, men vi finder ikke en reduktion i alle
anmeldepligtige arbejdsulykker.
For dimensionen ’virksomhedernes konkrete arbejdsmiljøindsats’ viste analyserne, at på de
arbejdssteder der scorede højest på skalaen for ’Ulykkesindsats’ har medarbejderne 21 %
(IRR=0,79; KI: 0,64‐0,98) lavere risiko for at komme ud for en anmeldepligtig
arbejdsulykke, set i forhold til de arbejdssteder der scorede lavest på denne skala.
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Tilsvarende på arbejdspladser med høj score for ’Risikohåndtering’ har medarbejdere 44 %
(IRR=0,56; KI: 0,42‐0,74) mindre risiko for arbejdsulykker. Vi ser samme mønster for
alvorlige arbejdsulykker, hvor medarbejderne har 40 % (IRR=0,60; KI: 0,41; 0,88) mindre
risiko for alvorlige arbejdsulykker, når arbejdsstedet scorer højt på ’Ulykkesindsats’, og 45
% (IRR=0,55; KI: 0,34; 0,91) lavere risiko for arbejdsulykker på de arbejdssteder der scorer
højt på ’Risikohåndtering’, igen set i forhold til de arbejdssteder der scorede lavest på
disse skalaer.
Denne sammenhæng til anmeldepligtige arbejdsulykker finder vi ikke for
’sikkerhedsinstruktion’, hvor resultaterne ikke var signifikante (IRR=0,83; KI: 0,65‐1,06), og
ej heller signifikante, når vi testede med alvorlige arbejdsulykker (IRR=0,97; KI: 0,58‐
1,61).
Høje værdier for indikatorerne ’Ulykkesindsats’ og ’risikohåndtering’ hænger sammen med
en signifikant, lav til moderat reduktion i arbejdsulykkerne, og der er tale om en
moderat til stærk sammenhæng med alvorlige arbejdsulykker. Denne sammenhæng
finder vi ikke for ’sikkerhedsinstruktion’.
Vi var også interesseret i at undersøge om de arbejdssteder der lå højest på både
dimensionen konkret arbejdsmiljøindsats og systematisk arbejdsmiljøindsats, havde
lavere risiko for arbejdsulykker, end arbejdssteder der lå lavt på begge dimensioner. Vi
betegner arbejdsmiljøindsatsen ’proaktiv’, når der scores højt på begge disse dimensioner,
og ’inaktiv’, når der scores lavt på begge dimensioner. Arbejdssteder med en proaktiv
arbejdsmiljøindsats havde en relativt lavere, men dog ikke‐signifikant, forekomst af
arbejdsulykker, (IRR=0,91; KI: 0,77‐1,07), set i forhold til arbejdssteder med en inaktiv
arbejdsmiljøindsats. Dog havde arbejdssteder med en proaktiv arbejdsmiljøindsats
signifikant lavere risiko for alvorlige arbejdsulykker (IRR=0,67; KI: 0,52‐0,88), igen i
forhold til arbejdssteder med en inaktiv indsats. Vi formoder at denne sammenhæng ville
være endnu stærkere, hvis sikkerhedsinstruktion ikke var inkluderet i analysen.
Vi undersøgte også validitet og pålidelighed af de fem udviklede indikatorer, hvor 4
indikatorer blev vurderet som gode eller meget gode indikatorer, og en indikator,
’sikkerhedsinstruktion’, blev vurderet som ringe.

Konklusion
For virksomhedernes systematiske arbejdsmiljøindsats var ’Prioritering af arbejdsmiljøet’
en relevant proaktiv indikator for anmeldepligtige arbejdsulykker, hvorimod ’integration
af arbejdsmiljøet’ kun ser ud til at være en egnet indikator på alvorlige arbejdsulykker.
Høje værdier for to indikatorer for den konkrete arbejdsmiljøindsats, nemlig
’Ulykkesindsats’ og ’Risikohåndtering’ viste positiv sammenhæng med lavere risiko for
arbejdsulykker, og er derfor relevante proaktive indikatorer for arbejdsulykker.
Høje værdier for indikatoren ’Sikkerhedsinstruktion’ viste ikke en sammenhæng med
lavere risiko for hverken anmeldepligtige arbejdsulykker, og ej heller når vi kun
analyserede på de alvorlige arbejdsulykker, hvorfor indikatoren ’sikkerhedsinstruktion’
ikke er egnet som proaktiv indikator for arbejdsulykker. For sikkerhedsinstruktion bør
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det derfor overvejes om denne indikator skal begrænses til at evaluere om instruktion
faktisk gives, altså om arbejdsgiveren overholder sin pligt til instruktion og opfølgning
på sikkerheds‐ og sundhedsmæssig forsvarlig udførelse af arbejdet, uden forventning
om at det har effekt på arbejdsulykkerne, da forskningslitteraturen ikke har
dokumenteret klare effekter af sådanne tiltag.
Samlet set viser resultaterne, at høje værdier for både indikatorer for den systematiske
og den konkrete arbejdsmiljøindsats har positiv sammenhæng med alvorlige
arbejdsulykker, og til dels alle arbejdsulykker. Indikatorer for både virksomhedernes
systematiske og konkrete arbejdsmiljøindsats må inddrages i monitoreringen af
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.
Vi konkluderer at det er muligt at anvende VAI til at udvikle pålidelige og valide
indikatorer for arbejdsstedernes arbejdsmiljøindsats relateret til arbejdsulykker, og som
derfor kan indgå i en ny fremtidig virksomhedsundersøgelse til overvågning af
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Men der er også behov for yderligere at præcisere
de spørgsmål der indgår i VAI spørgeskemaundersøgelsen, samt tilføjelse af ekstra
spørgsmål. Her må der især arbejdes på at øge pålidelighed af indikatoren ’integration af
arbejdsmiljøarbejdet’, og indtil da skal den begrænses til at være proaktiv indikator for
alvorlige arbejdsulykker. Selv om indikatoren ’prioritering af arbejdsmiljøet’ viste god
prædiktiv effekt, anbefales det stadig at tilføje 1‐2 spørgsmål mere relateret til denne
indikator, for at øge pålideligheden i denne indikator.
I rapporten præsenteres mere detaljerede anbefalinger for udformning af et ny VAI
spørgeskema.
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Summary
Title: The relationship between enterprisesʹ occupational safety and health efforts and
accidents at work in Denmark
‐

A study with the survey ‘Working Environment Activities in Danish Workplaces
(WEADW)’, and followed up in the Register of Reported Accidents at Work

Introduction
The starting point for initiating this work was the Danish Working Environment
Authorityʹs (DWEA) wish to shed light on whether the survey ‘Working Environment
Activities in Danish Workplaces’ (hereinafter referred to as VAI, the Danish acronym),
can be used as a basis for future monitoring of enterprisesʹ occupational safety and
health (OSH) efforts. The DWEA asked the National Research Centre for the Working
Environment in Denmark (NFA, Danish acronym) to investigate this request. The VAI
survey has been part of NFAʹs program for monitoring OSH since 2001, which DWEA
will continue from 2020. Both the sampling method and the design of the survey are
under consideration, and this study and report should thus be seen in this context.
Background
Knowledge of how enterprisesʹ OSH efforts can contribute to better safety and health is
important for enterprises, authorities, and OSH professionals, who work directly or
indirectly to improve enterprises’ OSH. ‘Systematic’ OSH efforts and the use of proactive
indicators to monitor the progress of enterprises’ efforts are the cornerstones of
improving safety and reducing the risk of accidents at work. However, there is a need to
validate the instruments used to monitor enterprisesʹ OSH efforts, such as the VAI
survey, which is the focus of this report.
The VAI survey is a national survey that has a scope very much similar to the European
Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER), which provides cross‐
nationally comparable data on European enterprises’ OSH efforts (EU‐OSHA, 2021).
Although the VAI survey and the ESENER survey are similar in focus, they have
somewhat different themes and questions. Two different, but complementary, surveys
are currently being used to monitor OSH developments in Denmark, the aforementioned
VAI survey, and a ‘Working Environment and Health’ survey (AH survey, Danish
acronym). The AH survey examines employeesʹ perceptions of OSH, whereas the VAI
survey examines enterprisesʹ efforts to improve OSH. This report focus on data from the
VAI survey.
The VAI survey is based on a stratified sample of workplaces (the local unit of the
enterprise), and covers all industries and enterprise sizes in Denmark with at least one
employee, and are representative within each strata. NFA has conducted the VAI survey
in 2012, 2014 and 2017, with response rates of 47%, 44% and 47%, respectively, in which
the survey was sent out to 23,971 workplaces (local unit of the enterprise) in total.
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The purpose of the VAI survey has been to investigate the efforts and activities of
individual workplaces in their efforts to improve OSH, and to follow the development of
the workplacesʹ efforts over time. Many enterprises may have more than one workplace
(local unit of the enterprise), which may have very different tasks and risk factors, and
therefore the level of analysis is the local unit of the enterprise, even though the
enterprise as a whole may have an impact on the individual workplaceʹs OSH efforts.
Thus in this report, we use the term ‘enterprise’ when we talk more generally about
enterprisesʹ OSH efforts, while we use the term ‘workplace’ when we talk about results
at the workplace level (local unit of the enterprise).
Enterprisesʹ OSH efforts and the effect of these on OSH are also an important research
issue. For a number of years, there has been a focus on the effectiveness of enterprises’
OSH efforts, particularly in relation to the discussions of enterprises ‘systematic’ efforts
to improve OSH (Bluff, 2003; Madsen et al., 2020; Robson et al., 2007; Zwetsloot, 2000).
Another string of research is how to develop reliable (proactive) indicators to monitor
enterprises’ OSH management. A special issue of the journal Safety Science was
published in 2009, in which this issue was examined in detail (Dyreborg, 2009; Grote,
2009; Hopkins, 2009). This research points to the importance of identifying relevant
(proactive) indicators for enterprisesʹ OSH efforts, including whether there is a relation
between these indicators and the outcomes of the OSH problems, such as the risk of
accidents at work, which is the focus of this report (Kongsvik et al., 2010; Lingard et al.,
2017; Reiman & Pietikäinen, 2012). Furthermore, research has pointed to the needs for
validating tools, i.e., the indicators used to monitor OSH, and whether these indicators
measure what they are supposed to measure, and thus are reliable indicators of
enterprisesʹ OSH efforts (Shea et al., 2016).
Aim
This report examines the applicability of the VAI survey as an instrument in the
evaluation of enterprisesʹ OSH efforts, including whether selected indicators of
enterprisesʹ OSH efforts could be used as proactive measures of accidents at work.
The following two objectives are examined:
1. Can the VAI survey be used to develop indicators for enterprisesʹ OSH efforts?
2. Can individual questions or index / scales be used to create knowledge about the
connection between enterprises’ OSH efforts and accidents at work?
In particular, we are interested in knowing the risk of accidents at work in workplaces
with a high level of OSH efforts, compared to those with a low level of OSH efforts. The
VAI survey examines enterprisesʹ efforts in relation to musculoskeletal problems,
psychosocial work environment, chemical work environment, etc., however this report is
limited to investigating efforts concerning accidents at work.
Methods and data
In the present report, we use the term ʹindicatorʹ for the measurement of enterprisesʹ
OSH efforts, using a scale from 0‐100. It is important to note that an ‘indicator’ is a
measurement of the OSH effort in workplaces in Denmark, which can indicate whether
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the desired goals for enterprises’ OSH efforts have been achieved, provided that the
indicators are reliable and valid.
In order to identify the relevant indicators (scales) for enterprisesʹ OSH efforts with
relevance to safety and accidents at work, an exploratory factor analysis was carried out
on a subset of survey items from the VAI survey 2012, 2014 and 2017 (objective 1). The
project carried out a number of factor analyzes in order to identify relevant factors
(groups of survey items) that could be used in establishing indicators for enterprisesʹ
OSH efforts.
Of the 156 questions from the VAI survey we selected 85 questions that could either be
directly related to the risk of accidents at work, or that could be related to the accident‐
relevant items in the survey. Subsequently, clusters of questions (factors) were grouped
in a number of indicators for enterprisesʹ OSH efforts, with relevance for accidents at
work. These factors were tested for validity and reliability. Based on this, five scales were
derived with sufficient validity and reliability for further analyzes that could take values
between 0 and 100. In the following, we use these five scales as ‘indicators’ of
enterprisesʹ OSH efforts (with relevance to accidents at work).
The project developed indicators (scales) for two main dimensions of enterprisesʹ OSH
efforts: ‘Systematic OSH efforts’ and ‘Content‐related OSH efforts’ (Table 1). Next, we
examined correlations between the workplacesʹ OSH efforts, measured with the five
accident‐relevant indicators (survey data), and the incidence of reported accidents at
work (register data) (objective 2).
Table 1: Indicators for each of the two dimensions of enterprisesʹ occupational safety and
health (OSH) efforts
Indicators for enterprises' systematic OSH
efforts

Indicators for enterprises' content-related
OSH efforts

 Prioritization of OSH

 Risk reduction measures

 Integration of OSH activities into other
business activities

 Safety instruction (and follow up on safe work
practices)
 Accident prevention measures

More specifically, the project examined for each of the five indicators whether
workplaces with the highest degree of effort (scored highest on the scale), have a lower
level of accidents at work, compared to workplaces with the lowest degree of effort
(scored lowest on the scale). We thus calculated the relative risk ratio (incidence rate
ratio = IRR) for employees to have accidents at work in enterprises with the highest
efforts compared to workplaces with the lowest efforts.
Results
For the dimension ‘Enterprisesʹ systematic OSH efforts’, results showed that employees
have a 38% lower risk of accidents at work (IRR = 0.62; CI: 0.48‐0.79) at workplaces with
highest score on the indicator ʹPrioritization of OSHʹ, compared to the workplaces that
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scored lowest on this indicator. Employees had a 53% lower risk (IRR = 0.47; CI: 0.30‐
0.73) of serious accidents at work in workplaces that scored highest on prioritizing OSH.
The indicator ʹIntegration of OSH activitiesʹ into the enterprise’s other activities, showed a
small, but non‐significant, increased risk of 2% (IRR = 1.02; CI: 0.83‐1.26) for employees
having accidents at work in the workplaces that scored high on this indicator. When we
only look at serious accidents at work, the picture looks somewhat different, as
employees had a 34% lower risk (IRR = 0.66; CI: 0.45‐0.97) of having serious accidents at
work, in workplaces who scored high on this indicator.
This means that high values for the indicator ‘Prioritization of OSH’ are associated with a
significant, moderate reduction in accidents at work, and a significant strong reduction
in serious accidents. For the indicator ‘Integration of OSH activities’, we find that there is a
moderate reduction in serious accidents, but we do not find a reduction in all reportable
accidents, i.e., including the less serious accidents. We assume that this may be related to
underreporting of less serious accidents at work(Lander et al., 2014).
For the dimension ʹEnterprisesʹ content‐related OSH effortsʹ, the analyzes showed that
employees have a 21% (IRR = 0.79; CI: 0.64‐0.98) lower risk of accidents at work, in the
workplaces that scored highest on the scale for ʹAccident prevention measuresʹ, in
comparison with those workplaces that scored the lowest on this scale. The
corresponding figure for ʹRisk reduction measuresʹ is 44% (IRR = 0.56; CI: 0.42‐0.74),
whereas the results for ʹSafety instructionʹ were not significant (IRR = 0.83; CI: 0.65‐1.06).
When we tested the correlation between ‘Safety instruction’ and serious accidents at
work, this correlation was still not significant (IRR = 0.97; CI: 0.58‐1.61).
Employees at workplaces that score high on ʹAccident prevention measuresʹ have a 40%
lower risk of serious accidents (IRR = 0.60; CI: 0.41; 0.88). Employees at workplaces that
score high on ʹRisk reduction measuresʹ have a 45% lower risk of serious accidents (IRR = 0,
55; CI: 0.34; 0.91), again in comparison with the workplaces that scored the lowest on
these scales. Following this, high scores for the indicators ʹAccident prevention measuresʹ
and ʹRisk reduction measuresʹ are associated with a significant, low to moderate reduction
in accidents at work, and there is a moderate to strong prediction of serious accidents.
We do not find this association for ʹSafety instructionʹ.
We were also interested to see whether workplaces that were high on both systematic
OSH efforts and content‐related OSH efforts had a lower risk of accidents at work than
workplaces that were low on both dimensions. We use the term ‘proactive’ OSH efforts
for workplaces that score high on both of the dimensions, and ‘inactive’ when workplaces
score low on both of the dimensions. Workplaces with a proactive OSH effort had a
relatively lower, but non‐significant, incidence of accidents at work (IRR = 0.91; CI: 0.77‐
1.07), compared to workplaces with an inactive OSH effort. However, workplaces with a
proactive OSH effort had a significantly lower risk of serious accidents at work (IRR =
0.67 [0.52‐0.88]), when compared to workplaces with an inactive OSH effort.
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Finally, the validity and reliability of the five indicators were evaluated, where four of
them were rated as good or very good indicators, and one indicator, ‘Safety instruction’,
was rated as a poor indicator, mainly because the predictive validity was low for this
indicator.
Conclusion
For the dimension ‘enterprisesʹ systematic OSH efforts’, the indicator ‘Prioritization of
OSH’ is a relevant proactive indicator for accidents at work, whereas the indicator
‘Integration of OSH’ only seems to be a valid proactive indicator of serious accidents at
work. High values for two indicators for the content‐related OSH, namely ‘Accident
prevention measures’ and ‘Risk reduction measures’, provide positive correlations with
lower risk of accidents at work, and are therefore relevant proactive indicators for
accidents at work.
High scores for the indicator ʹSafety instructionʹ are not predicting lower risk for either all
accidents at work, nor serious accidents at work, i.e., the indicator cannot predict
accidents at work. For this reason, this indicator is not suitable as a proactive indicator
for accidents at work. For ‘Safety instruction’, it should therefore be considered whether
this indicator should be limited to evaluating whether safety instruction is actually
provided at the workplace, without an expectation that this has an impact on accidents
at work. In addition to this, the research literature has not documented clear effects of
such initiatives on reduced risks of accidents at work.
The results for the remaining four indicators, which represent both the systematic and
content‐related dimensions, show that high values have positive correlations with
serious accidents at work. Thus, it is recommended to include indicators for both
enterprisesʹ systematic and content‐related OSH efforts in the monitoring of enterprisesʹ
OSH efforts, and the four indicators examined should be represented.
We conclude that it is possible to use the VAI survey to develop reliable and valid
indicators for enterprisesʹ OSH efforts in Denmark, and that a subset of these indicators
can predict accidents at work. These indicators and the underlying questions can
therefore be recommended in future surveys to monitor enterprisesʹ OSH efforts.
However, there is also a need to further clarify the survey items included in the VAI
survey, as well as inclusion of additional questions. In particular, the reliability of the
indicators ʹIntegration of OSH activitiesʹ and ‘priority of OSH’ could need improvement.
The report presents further recommendations for designing a new survey on enterprises’
OSH efforts.
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Indledning og formål
Virksomhedernes systematiske arbejdsmiljøarbejde og konkrete tiltag til at forebygge
arbejdsulykker antages at være væsentlige virkemidler i udviklingen af sikkerhed og
sikkerhedskultur på arbejdspladsen. Det er tillige væsentligt at have pålidelige proaktive
indikatorer til overvågning af virksomhedens arbejdsmiljøindsats, som først og fremmest
kan fungere som et tidligt varsel om en mulig øget risiko for arbejdsulykker, og dels til
prioritering af virksomhedens arbejdsmiljøindsats (Kongsvik et al., 2018, Kap. 10).
Projektet undersøger sammenhængen mellem virksomhedernes henholdsvis
systematiske og konkrete arbejdsmiljøindsats for forekomst af arbejdsulykker blandt
medarbejderne. Den systematiske og konkrete arbejdsmiljøindsats måles med
indikatorer (proaktive arbejdsmiljømål) der er udviklet og evalueret i projektet. Vi
undersøger endvidere sammenhængen mellem arbejdsmiljøindsats og arbejdsulykker,
altså om de udviklede proaktive indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
kan prædiktere arbejdsulykker.
Der er generelt behov for bedre viden om sammenhængen mellem virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats og risikoen for arbejdsulykker, som grundlag for at styrke
arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladserne. Der er også behov for bedre viden om
proaktive indikatorer, hvor det især er vigtigt at undersøge om disse arbejdsmiljømål
faktisk er proaktive, altså om de prædikterer arbejdsulykker. Er denne sammenhæng
ikke tilstede, er disse arbejdsmiljømål ikke proaktive, og dermed ikke relevante for
myndigheder eller virksomheder at styre arbejdsmiljøindsatsen efter (Dyreborg, 2009).
Virksomhedernes egen‐indsats antages at udgøre krumtappen i den samlede
arbejdsmiljøindsats. Men der er behov for mere specifik viden om hvilke elementer af
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats der betyder noget for at reducere
arbejdsulykkerne. Er det de konkrete forebyggende tiltag der betyder noget, eller er det
virksomhedernes samlede systematiske arbejde med arbejdsmiljøet, der i sidste ende
bidrager til at forebygge arbejdsulykkerne? Projektet vil udvikle relevante indikatorer
for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, der kan undersøge dette.
Baggrunden for projektet er, at Arbejdstilsynet (AT) har ønsket en analyse af
sammenhænge mellem virksomheders arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker
(registerdata) belyst ved spørgeskemaundersøgelsen ’Virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats’ (herefter VAI). Udgangspunktet for at igangsætte dette arbejde har
været Arbejdstilsynets ønske om at få belyst om spørgeskemaundersøgelsen
’virksomhedernes arbejdsmiljøindsats’ kan bruges som grundlag for den fremtidige
overvågning af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemført
spørgeskemaundersøgelsen ”Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats” i hhv. 2012, 2014 og
2017. Formålet med VAI spørgeskemaundersøgelserne har været at beskrive de enkelte
arbejdssteders aktiviteter i indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, og vise udviklingen
af virksomhedernes indsats over tid. Hvor spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og
16

Helbred’ undersøger lønmodtagernes opfattelse af deres arbejdsmiljø, så undersøger
VAI således virksomhedernes indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.
Denne rapport undersøger således anvendeligheden af spørgeskemaundersøgelsen VAI,
som redskab i evalueringen af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, herunder om
udvalgte indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats kan anvendes som
proaktive mål for arbejdsulykker.
Følgende to delmål vil blive undersøgt:
1. At undersøge om spørgeskemaundersøgelsen VAI kan anvendes til at udvikle
mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats,
2. Og at undersøge om enkeltspørgsmål eller (indeks/skala) kan anvendes til at
skabe viden om sammenhæng mellem arbejdsmiljøindsats og udfald på anmeldte
arbejdsulykker.
Vi er således interesseret i at vide om medarbejdere har en lavere risiko for at komme ud
for arbejdsulykker på arbejdssteder med højest grad af arbejdsmiljøindsats, set i forhold
til arbejdssteder med en lavest grad af indsats. Projektet gennemføres dels som en
eksplorativ analyse, med henblik på at identificere relevante indikatorer i VAI
undersøgelsen (delmål 1), og dels som et prospektivt opfølgningsstudie, hvor det
undersøges om der er en sammenhæng mellem disse indikatorer og efterfølgende
forekomst af anmeldte arbejdsulykker (delmål 2).
Afgrænsning og øvrige bemærkninger
Spørgeskemaundersøgelsen VAI undersøger også virksomhedernes aktiviteter i relation
til muskel‐skelet problemer, psykosocialt arbejdsmiljø, kemisk arbejdsmiljø mv.
Nærværende rapport er dog afgrænset til at se på indsatser med betydning for
arbejdsulykker, hvor arbejdsulykker i denne rapport er alle arbejdsulykker med et
forventet fravær på én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, herunder alvorlige
arbejdsulykker, som er med fravær på mindst 30 dage.
I rapporten anvender vi betegnelsen ’indikator’ i stedet for mål for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats, dels for ikke at forveksle med de mål der sættes for en
arbejdsmiljøindsats, eksempelvis i de nationale mål (Beskæftigelsesministeriet, 2020b).
Samtidig ønsker vi at tydeliggøre, at en ’indikator’ er en måling af arbejdsmiljøindsatsen
på danske arbejdspladser, som kan indikere om ønskede mål for arbejdsmiljøindsatsen
er opnået, under forudsætning af at indikatorerne er pålidelige og valide.
Der er i løbet af projektet etableret et større database på Danmarks Statistik (DST), med
koblinger til en række datakilder, som muliggør en række analyser af sammenhænge
mellem arbejdsmiljøindsats og effekter på arbejdsulykker. Projektet har desuden draget
nytte af det udviklingsarbejde der har været gennemført i forbindelse med projektet
CAML (Certificeret ArbejdsMiljøLedelse), der er udført i samarbejde med Peter Hasle,
SDU og Christian U. Madsen, Team Arbejdsliv, og med finansiering fra
Arbejdsmiljøforskningsfonden.
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Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
I det følgende gennemgås den viden om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, som vi
gør brug af i projektet, herunder redegøres for de begreber der anvendes. Endelig gør vi
rede for den viden der er om pålidelighed og validitet af proaktive indikatorer for
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Denne baggrund skal ses som en teoretisk og
konceptuel ramme for de gennemførte analyser.

Systematisk og konkret arbejdsmiljøindsats
Der er begrænset forskning der relaterer sig specifikt til hvad der skal forstås med
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, herunder hvad der karakteriserer virksomheders
systematiske arbejdsmiljøindsats, selv om egen‐indsatsen er krumtappen i
arbejdsmiljøindsatsen (EU, 1989; Øystein Saksvik et al., 2003). Den systematiske
arbejdsmiljøindsats er bl.a. fremhævet af de forskellige standarder til certificeret
arbejdsmiljøledelse, såsom OHSAS18001 og ISO45001 (Dansk Standard, 2018; Madsen et
al., 2020). Der kan naturligvis ligge systematik, fx i arbejdet med
arbejdspladsvurderinger (APV), men den systematiske arbejdsmiljøindsats rækker
videre end systematik i de enkelte dele af arbejdsmiljøindsatsen, som vi skal se nedenfor.
Men samlet set hersker der nogen uklarhed om hvad der faktisk karakteriserer den
systematiske arbejdsmiljøindsats, og hvad der så ikke er en systematisk
arbejdsmiljøindats.
Ligeledes er det uklart hvor skillelinjen går mellem konkrete arbejdsmiljøaktiviteter,
arbejdsmiljøledelse og arbejdsmiljøledelsessystemer (Nielsen, 2000). I et tidligt studie om
arbejdsmiljøregulering beskriver Bluff (2003) 12 nøgleelementer der indgår i det
systematiske arbejdsmiljøarbejde, hvoraf kan fremhæves; ’integration af
arbejdsmiljøarbejdet’ i virksomhedens øvrige aktiviteter, ’ledelsens engagement’ i
arbejdsmiljøarbejdet, ’instruktion og træning’ af ledere og medarbejdere, ’risikovurdering’
og ’medarbejdernes involvering’ i arbejdsmiljøarbejdet.
Saksvik (Øystein Saksvik et al., 2003) beskriver at arbejdsmiljøsystemet både må baseres
på indhold og processer, og refererer her til egenkontrollen i den norske
arbejdsmiljøregulering fra 1977, som i lighed med den danske arbejdsmiljølovgivning,
stiller både formelle og materielle krav til virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Den
indholdsmæssige del relaterer sig til tekniske og administrative standarder, fx hvordan
der instrueres i sikre arbejdsrutiner, brug af sikkerhedsudstyr, anvendelse af
sikkerhedsanordninger på udstyr og maskiner, etablering af adgangsveje på en
byggeplads mv. Dette er forhold på arbejdsstedet der indebærer en direkte risiko for den
ansattes sikkerhed eller sundhed, manglende brug af udsugning, eller arbejde i højden
uden sikring mod faren for nedstyrtning, som svarer til det materielle arbejdsmiljø i den
danske arbejdsmiljølovgivning (Beskæftigelsesministeriet, 2020a). Proces‐delen relaterer
sig til ledelsens involvering (prioritering), medarbejderdeltagelse, og en systematisk
tilgang til arbejdsmiljøarbejdet. I den systematiske tilgang lægges der vægt på at der ikke
blot handles i forhold til en række velkendte problemer, men at der er en organisering på
arbejdspladsen, der sikrer at problemer identificeres, vurderes og håndteres på et tidligt
tidspunkt (proaktivt).
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Tilsvarende elementer kan ses i den svenske arbejdsmiljølovgivning, hvor
internkontrollen ændres til systematisk arbejdsmiljøarbejde i 2001, bl.a. med fokus på
virksomhedernes overordnede styring og integration af arbejdsmiljøet i den øvrige drift
(Frick & Johanson, 2013). Den systematiske tilgang, som også kendes fra certificering af
arbejdsmiljøledelsessystemer (Madsen et al., 2020), skelnes almindeligvis fra traditionelle
arbejdsmiljøaktiviteter ved at den er mere proaktiv, bedre integreret med øvrige
ledelsesaktiviteter, inkorporerer elementer af evaluering og kontinuerlig forbedring
(Robson et al., 2007), samt at den er rettet mod både nye og kendte risici i arbejdet (Li &
Guldenmund, 2018; Robson et al., 2007; Zwetsloot, 2000).
Inden for forskning i organisatorisk sikkerhed og årsagsmodeller til at afdække de
mekanismer der øger risikoen for arbejdsulykker, skelnes der på lignende vis mellem de
organisatoriske rammer og lokale betingelser der fremmer eller hæmmer usikre
handlinger og risikoforhold, og så de mere konkrete barrierer og
sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret for at forhindre at ulykker sker (Kjellén,
2000; Lund & Aarø, 2004; Reason, 1997). Det er ikke tilstrækkeligt at rammer og
processer er på plads, de konkrete forebyggende tiltag skal være effektive barrierer i
forebyggelsen af arbejdsulykker.
I forlængelse af ovenstående gennemgang, skelnes der i dette projekt mellem
virksomhedernes systematiske arbejdsmiljøindsats (proces‐orienterede tilgang) og
virksomhedernes konkrete (indholdsorienterede) arbejdsmiljøindsatser. I rapporten
defineres disse to tilgange således:
•

•

Den systematiske arbejdsmiljøindsats kan kort beskrives som sammenhængende
systemer af politikker, planer og procedurer, samt koordinerede aktiviteter, der skal
forbedre og systematisere virksomheders samlede arbejdsmiljøarbejde, og dermed i
sidste ende arbejdsmiljøet (Bluff, 2003; Nielsen, 2000; Robson et al., 2007) og
forekomsten af arbejdsulykker. Systematikken kan være relateret til fx politikker for
instruktion og vejledning, involvering af medarbejderne, APV‐arbejdet,
kompetenceudvikling, løbende opfølgning på arbejdsmiljøet mv.
Den konkrete arbejdsmiljøindsats betegner de konkrete aktiviteter der gennemføres
i praksis for at eliminere eller reducere konkrete arbejdsmiljørisici, der evt. er
identificeret i arbejdet med virksomhedens APV (Dahler‐Larsen et al., 2020; Øystein
Saksvik et al., 2003). Ulykkesindsatser kan have fokus på risici for fald, snublen,
nedstyrtning mv., instruktion, oplæring og tilsyn med sikker udførelse af arbejdet.
De konkrete forebyggende indsatser har direkte konsekvens for adfærd og
risikoforhold, og for nedbringelse af arbejdsulykker, i den udstrækning, at der er tale
om effektive tiltag (Dyreborg et al., 2013).

Der kan godt være systematik i den enkelte forebyggende indsats eller i APV‐arbejdet,
som nævnt ovenfor. Det er godt og det er vigtigt, men det gør ikke virksomhedens
indsats som sådan til en ’systematisk arbejdsmiljøindsats’, som defineret i denne rapport,
eller som det er defineret i certificeret arbejdsmiljøledelse. Når vi taler om den
systematiske arbejdsmiljøindsats i denne rapport, refereres således til sammenhængende
systemer af arbejdsmiljøaktiviteter, som indimellem betegnes ’systemisk indsats’
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(Zwetsloot, 2000). Denne generiske og systemiske karakter af certificeret
arbejdsmiljøledelse, og andre former for systematiske tilgange til virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats, indebærer således en abstraktion fra de mere tekniske aspekter af
enkeltproblemer og specifikke risikoforhold i arbejdet (Dahler‐Larsen et al., 2020; Robson
et al., 2007; Tompa et al., 2016). Fokus i den systematiske tilgang er på de mere
overordnede organisatoriske og proces‐orienterede aspekter i arbejdsmiljøarbejdet,
såsom ledelsesengagement, medarbejderdeltagelse, integration af arbejdsmiljøarbejdet i
organisationens øvrige strategier og processer, herunder kontinuerlig forbedring på
tværs af forskellige typer af arbejdsmiljøproblemer. I forlængelse af den systematiske
arbejdsmiljøindsats, er der en række processer, der skal hjælpe med at få implementeret
strategi og politik i arbejdspladsens daglige praksis (Fernández‐Muñiz et al., 2012; Frick
et al., 2000).
Beslutningsprocesser i organisationer er oftest flertydige og modsætningsfulde, og
omsættes derfor ikke entydigt til praksis (Madsen et al., 2020; Weiner et al., 2009). Vi ved
fra forskning i sikkerhedsklima, at det dels kræver den lokale ledelses engagement og
dels at dette engagement skal målrettes de specifikke problemer der skal løses.
Sikkerhedsklima, som begreb, er karakteriseret ved at være rettet mod noget bestemt,
såsom sikkerhed, mobning, omgangstone, produktivitet, kvalitet mv., (Ajslev et al., 2017;
Ajslev et al., 2018; Dyreborg et al., 2010; Kines et al., 2010; Zohar, 2008). Indsatser over for
arbejdsulykker og sikkerhed må således være relativt specifikke for at få betydning i
praksis – dvs. de mere overordnede og systematiske tiltag på organisationsniveau må
omformes til relativt konkrete handlinger og effektive tiltag på det enkelte arbejdssted,
hvis en forebyggende effekt på arbejdsulykkerne skal opnås.
Dette er ligeledes i overensstemmelse med implementeringsforskningen, hvor der kan
skelnes mellem beslutninger om forebyggende tiltag (decisional implementation) og
praktisk gennemførelse af forebyggelsestiltag (behavioural implementation) i
virksomhedens daglige praksis og processer (Weiner et al., 2009). Virksomhedens
beslutningsprocesser og udvikling af politikker, planer og procedurer for
arbejdsmiljøarbejde, er strengt taget en ’adfærdsmæssig intention’(Rogers, 2002, 2010), der
dog kan udgøre et vigtigt grundlag for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Men det er
først når den praktiske implementering af et sikkerhedstiltag er tilendebragt, at der kan
forventes en effekt af beslutningerne.
De fleste forandringsprocesser relateret til arbejdssikkerhed vil oftest involvere
ændringer i den fysiske udformning af arbejdspladsen, ændring af materialer og daglige
arbejdsrutiner samt sikkerhedsklima, og således ændringer blandt mange personer. Det
største arbejde kan ligge i gennemførelsen af beslutningerne i praksis, samt at sikre
fastholdelsen af tiltag over tid. Derfor er den konkrete arbejdsmiljøindsats et helt
afgørende element i at sikre effekten af virksomhedernes samlede arbejdsmiljøindsats.

Viden om effekter af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
Der findes nogen viden om sammenhængen mellem virksomheders konkrete
arbejdsmiljøindsats og arbejdsulykker. En del studier har vist en positiv sammenhæng
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mellem tekniske tiltag, sikkerhedsklima, integrerede sikkerhedstiltag, og forekomst af
arbejdsulykker. Tiltag på individniveau, såsom kampagner, adfærdsbaserede tiltag samt
sikkerhedsinstruktion, ser ikke ud til at have nævneværdig effekt, når de ikke
kombineres med andre tiltag (Dyreborg et al., 2013; Laberge et al., 2014; Lund & Aarø,
2004). For den mere proces‐relaterede (systematiske) arbejdsmiljøindsats, såsom
sikkerhedsledelse og arbejdsmiljøledelsessystemer, viste en tidlig litteraturgennemgang
(Robson et al., 2007) inkonsistente effekter af arbejdsmiljøledelsessystemer.
Til de proces‐relaterede indsatser hører også sikkerhedskultur, hvor der ikke er
dokumenteret effektive tiltag (Dyreborg et al., 2013), men dog nogle studier der kan
indikere effekter (Hale et al., 2010; Nielsen, 2014). Senere studier af systematiske
arbejdsmiljøindsatser (Bottani et al., 2009; Dellve et al., 2008) og certificerede
arbejdsmiljøledelsessystemer (Lafuente & Abad, 2018; Lo et al., 2014), viser dog positive
effekter på både arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsulykker (Abad et al., 2013; Lafuente &
Abad, 2018), samt positive effekter når arbejdsmiljøledelse integreres med øvrige
ledelsessystemer (Lo et al., 2014; Tompa et al., 2016).
Samlet set viser tidligere reviews og nyere forskning ikke klare effekter af virksomheders
organisatoriske og proces‐relaterede tiltag. Det er overraskendende, idet
virksomhedernes proces‐relaterede arbejdsmiljøindsatser anses som et vigtigt
virkemiddel til bedre arbejdsmiljø, bedre trivsel og lavere sygefravær, og principper
herfor er bygget ind i både EU’s rammedirektiv (EU, 1989), i certificerede
arbejdsmiljøledelsessystemer, og i den nationale arbejdsmiljølovgivning
(Beskæftigelsesministeriet, 2018). Men dette illustrerer dels at det kan være mere
vanskeligt at finde entydige effekter af organisatoriske tiltag, og dels at der er en mangel
på undersøgelser af effekten af organisatoriske indsatser på arbejdsmiljøområdet(Jaspers
et al., 2019).

Rapportens brug af konkret og systematisk
arbejdsmiljøindsats
Når denne forskningsviden fremhæves her, er det således for at understrege vigtigheden
af at skelne mellem virksomhedernes systematiske (proces‐relaterede)
arbejdsmiljøindsats og så de konkrete (indholds‐relaterede) arbejdsmiljøtiltag der
gennemføres tæt på den daglige praksis. Sidstnævnte konkrete arbejdsmiljøtiltag
korresponderer med betegnelsen ’det materielle arbejdsmiljø’, som en term der anvendes
i den danske arbejdsmiljøregulering og i Arbejdstilsynets praksis. Dette er baggrunden
for at virksomhedernes arbejdsmiljøindsats i denne rapport er opdelt i to dimensioner.
Denne viden skal understøtte projektets valg af konkrete indikatorer for
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, sådan at der både er elementer af proces‐
relaterede indikatorer og indholdsrelaterede indikatorer.
De konkrete arbejdsmiljøindsatser kan være enkeltstående og ad‐hoc præget (reaktive)
(Zwetsloot, 2000) og rettet mod håndtering af problemer der løbende opstår på
arbejdspladsen, eller de kan indgå i en systematisk indsats (Robson et al., 2007; Tompa et
al., 2016). Virksomheder kan have en systematisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet, men
får ikke gennemført konkrete tiltag (når systemer er dekoblet fra praksis, se nedenfor),
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ligesom virksomheder kan gennemføre konkrete arbejdsmiljøindsatser, uden en
systematisk tilgang og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet, og dermed en mere reaktiv
arbejdsmiljøindsats (Madsen et al., 2020; Tompa et al., 2016).
I VAI spørgeskemaet kan der skelnes mellem spørgsmål der relaterer sig primært til den
systematiske arbejdsmiljøindsats eller primært til den konkrete arbejdsmiljøindsats, selv
om nogle spørgsmål kan indeholde begge elementer. VAI spørgeskemaet har ikke
oprindeligt været udformet til at skelne skarpt mellem disse to dimensioner af
arbejdsmiljøindsatsen. Med udgangspunkt i VAI undersøgelsen vil projektet udvikle og
validere indikatorer for disse to dimensioner af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og
undersøge om der er sammenhæng mellem relevante indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker. Finder vi en sådan sammenhæng, dvs.
at indikatorerne kan prædiktere arbejdsulykker, vil vi betegne disse indikatorer for
’proaktive indikatorer’.
Vi kan skelne mellem fire typer af arbejdsmiljøindsatser (figur 1 nedenfor):






Proaktiv arbejdsmiljøindsats kendetegner virksomheder der både har en høj grad af
indsats på systematisk og på konkret arbejdsmiljøindsats.
Reaktivt arbejdsmiljøindsats kendetegner virksomheder der har en høj grad af
konkret arbejdsmiljøindsats, men lille grad af systematisk arbejdsmiljøindsats.
Dekoblet arbejdsmiljøindsats kendetegner virksomheder der har en høj grad af
indsats på det systematiske, men en lav grad af indsats på det konkrete
arbejdsmiljøarbejde.
Inaktiv arbejdsmiljøindsats kendetegner virksomheder med lav indsats på både
systematisk og konkret arbejdsmiljøindsats.

Disse fire typer af arbejdsmiljøindsatser ville kræve forskellige tilgange med hensyn til at
forbedre arbejdsmiljøindsatsen på arbejdsstederne. Der kan behøves forskellige tilgange
til at flytte virksomheder fra en reaktiv eller en dekoblet indsats op til en mere proaktiv
arbejdsmiljøindsats, og udfordringen er nok størst for arbejdssteder med en inaktiv
arbejdsmiljøindsats. Dimensionerne er illustreret i figur 1 nedenfor:
De to dimensioner af Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats

Konkret indholdsorienteret fokus

I lav grad

I høj grad
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arbejdsmiljøindsats
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Systematisk
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Figur 1: De to dimensioner af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og de fire typer af
arbejdsmiljøindsats, kategoriseret med gråtoner.
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Vi vil undersøge kombinationer af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og se om
effekten af den proaktive indsats afspejler sig ulykkestallene for de virksomheder som
ligger i denne kategori.

Proaktive indikatorer for arbejdsmiljøindsatsen
Måling af en organisations arbejdsmiljø og sikkerhedsperformance er et kerneområde,
når det gælder styring af arbejdsmiljøet. Det kan handle om hvorvidt en organisation
opfylder, eller er på vej til at opfylde, de mål arbejdspladsen har sat for
arbejdsmiljøarbejdet, herunder overvåge om beslutninger og arbejdsmiljøtiltag fungerer
efter hensigten (Robson et al., 2017). Men det kan også relatere sig til om myndigheden
har passende redskaber til at vurdere hvilke forhold der kan have betydning for at
arbejdsulykker sker, og som derfor kan anvendes som grundlag for dialog eller
vejledning af virksomhederne.
I forskningslitteraturen (og i praksis) skelnes typisk mellem to typer indikatorer:
proaktive indikatorer og reaktive indikatorer. Proaktive indikatorer (også betegnet som
’leading indicators’) måler arbejdspladsens aktiviteter, forhold og begivenheder, der er
relevante for, eller som kan have betydning for arbejdsmiljøet. Reaktive indikatorer (også
kendt som ’lagging indicators’) måler de forhold som ønskes forebygget, såsom
arbejdsulykker (Dyreborg, 2009).
Hele grundideen med proaktive indikatorer er, at der kan sættes ind før at risikoforhold
på arbejdspladsen får konsekvenser, såsom at medarbejdere kommer ud for
arbejdsulykker. Det er derfor helt afgørende, at proaktive arbejdsmiljøindikatorer
(leading indicator) har en sammenhæng med relevante udfald (lagging indicators), som
virksomheder eller myndigheder ønsker at styre, og som i denne sammenhæng er
arbejdsulykker (Dyreborg, 2009).
Der er overordnet set en ringe forskningsmæssig viden om sammenhænge mellem
forskellige indikatorer og arbejdsmiljø‐udfald, idet sådanne indikatorer ofte baserer sig
på erfaringer fra virksomheder (Swuste et al., 2016). Der anvendes ofte proaktive
indikatorer, hvor der ikke kan være sikkerhed for om de faktisk er proaktive, i den
forstand at de kan prædiktere arbejdsulykker. Eksempelvis viser Robson (Robson &
Bigelow, 2010; Robson et al., 2017), at auditdata ikke altid indeholder de relevante
indikatorer, samt at de indikatorer der inkluderes i audits ikke nødvendigvis
prædikterer arbejdsulykker. Disse indikatorer kan derfor ikke siges at være proaktive
indikatorer, da vi må stille som krav, at de faktisk prædikterer arbejdsulykker.
Mange proaktive indikatorer der anvendes har ikke været testet for pålidelighed og
validitet, og risikoen er, at der styres efter indikatorer der ikke hænger sammen med de
udfald, der ønskes forebygget, og arbejdspladsens ressourcer anvendes derfor
uhensigtsmæssigt (Dyreborg, 2009; Reiman & Pietikäinen, 2012). Analyserne i denne
rapport har forsøgt at tage højde for disse mangler ved at basere de proaktive indikatorer
på anerkendte kriterier for validitet og pålidelighed for indikatorer, hvor vi bl.a. har
taget udgangspunkt i COSMIN taksonomien (COnsensus‐based Standards for the
selection of health status Measurement Instruments) (Mokkink et al., 2010).
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Design, metoder og data
Undersøgelsen er designet med henholdsvis en eksplorativ analyse (induktiv tilgang)
der har til formål at identificere relevante indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats og en prospektiv analyse (deduktiv tilgang), hvor der følges op på
disse indikatorer for forekomst af arbejdsulykker.
Med udgangspunkt i opdelingen i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats i henholdsvis en
systematisk og en konkret indsats, som beskrevet i baggrund og formål, identificeres
relevante indikatorer til beskrivelse af virksomhedernes arbejdsmiljøindsatser, bl.a. ud
fra faktoranalyser. Der kunne også ud fra en mere empirinær tilgang (induktiv) have
været valgt andre variable og indgange til analysen, men i denne rapport er der lagt
vægt på eksisterende viden fra forskningslitteraturen i udvælgelsen af indikatorer for
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Valg betyder også fravalg, og det betyder,
eksempelvis, at betydningen af det psykosociale arbejdsmiljø for arbejdsulykker ikke er
undersøgt.
I udvælgelsen af variable til at beskrive virksomhedernes arbejdsmiljøindsats lægges der
således vægt på, at der både er dimensioner til at beskrive virksomhedernes
systematiske arbejdsmiljøindsats og virksomhedernes konkrete indsats over for
arbejdsulykker. Vi vil yderligere vurdere både validiteten og pålideligheden af disse
variable (indikatorer), hvilket er helt afgørende, hvis disse variable (indikatorer)
fremover skal tjene som proaktive indikatorer (leading indicators) i virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats (Mokkink et al., 2010; Robson & Bigelow, 2010; Robson et al., 2010).
Når de endelige indikatorer er etableret vil det blive undersøgt, hvor godt hver enkelt
indikatorer (leading indicators) forudsiger arbejdsulykker (lagging indicators), dvs. om
der er en sammenhæng mellem en skalaværdi (arbejdsmiljøindsats) og udfald på
arbejdsulykker. Vi forventer at højere (arbejdsmiljøpositive) skalaværdier betyder lavere
risiko for arbejdsulykker. Eksempelvis, hvis arbejdssteder har en høj grad af indsats over
for arbejdsulykker forventer vi, at de har en relativt lav risiko for arbejdsulykker. Hvis vi
ikke finder sådan en sammenhæng, så kan det være fordi at den teoretiske variable eller
skalaen ikke er egnet som en proaktiv indikator på sikkerhed og arbejdsulykker
(Dyreborg, 2009; Lingard et al., 2017).
Yderligere vil vi undersøge hvad høj score på flere dimensioner betyder for
sammenhæng til arbejdsulykker. Det forventes at virksomheder der både scorer højt på
den systematiske og den konkrete indsats over for arbejdsulykker vil have lavere risiko
for arbejdsulykker, end de virksomheder der enten scorer lavere på disse dimensioner,
eller kun scorer højt på én af disse dimensioner.
I disse analyser vil der blive kontrolleret for arbejdsstedets (produktionsenhedsnummer
niveau) risiko for arbejdsulykker. Det gøres ved at beregne den generelle ulykkesrisiko i
hver af jobgrupperne (75 grupper), og anvende disse risikoestimater til at vurdere
risikoen på den enkelte produktionsenhed. På denne måde tages der højde for at
arbejdssteder med lav risiko for arbejdsulykker formentlig har en lavere grad af indsats.
Eksempelvis forventes det at kontorarbejdspladser vil have lavere grad af ulykkesindsats
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end byggearbejdspladser. Der tages således også højde for at fx byggevirksomheder som
hovedsageligt har jobfunktioner relateret til rådgivning og planlægning med mindre
risiko for arbejdsulykker, forventes at have en lavere indsats over for arbejdsulykker,
end byggevirksomheder som primært udfører konkrete byggeopgaver.

Datakilder
Denne undersøgelse anvender spørgeskemaundersøgelsen VAI til at evaluere
arbejdsstedernes arbejdsmiljøindsats og som udfald anvendes anmeldte arbejdsulykker
fra register over anmeldte arbejdsulykker på DST.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø, 2018a) har gennemført spørgeskemaundersøgelsen ”Virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats” i hhv. 2012, 2014 og 2017. Formålet med VAI
spørgeskemaundersøgelserne har været at beskrive de enkelte arbejdspladsers
aktiviteter i indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, og vise udviklingen af
virksomhedernes indsats over tid. VAI undersøgelserne har været en del af NFAs
program for overvågning af arbejdsmiljøet, som fra 2020 videreføres af Arbejdstilsynet.
Hvor spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred’ undersøger lønmodtagernes
opfattelse af deres arbejdsmiljø, så undersøger VAI således virksomhedernes indsats for
at forbedre arbejdsmiljøet.
Der er tale om en stratificeret udvælgelse, hvor arbejdsstederne er opdelt i 36 brancher
og tre størrelsesgrupper. De tre størrelsesgrupper er små arbejdssteder med 1‐9 ansatte,
mellemstore arbejdssteder med 10‐34 ansatte og større arbejdssteder med mindst 35
ansatte. Denne inddeling af størrelsesgrupper svarer til den inddeling der, ifølge
arbejdsmiljøloven, definerer kravene til organisering af arbejdsmiljøarbejdet. I
virksomheder med højst 9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed
systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en arbejdsmiljøorganisation (AMO). I
virksomheder med 10‐34 ansatte skal der dannes en AMO med deltagelse af en eller flere
arbejdsledere, og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. I virksomheder med 35 eller
flere ansatte skal der oprettes en AMO i to niveauer med arbejdsmiljøgrupper og
arbejdsmiljøudvalg (Beskæftigelsesministeriet, 2010).
VAI undersøgelsen indsamler data om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats via
spørgeskema, som skal besvares af de enkelte arbejdssteder (p‐nummerniveau). En
virksomhed kan have en eller flere arbejdssteder. For at sikre repræsentation af
arbejdssteder fra alle brancher og virksomhedstørrelser (arbejdssted) er stikprøven
stratificeret på branchegruppe og virksomhedsstørrelse, og inden for hver strata er der
udvalgt omkring 75 tilfældige p‐numre (produktionsenhedsnummer). Designet er
dermed ikke valgt til at være repræsentativt for alle arbejdssteder under ét (Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018b).
I denne rapport er der anvendt data fra VAI2012, VAI2014 og VAI2017, hvor
spørgeskemaer blev sendt til henholdsvis 7.771, 8.100 og 8.100 arbejdssteder med
svarprocenter på henholdsvis 47 %, 43,7 % og 46,7%. Visse spørgsmål indgår kun i
VAI2012 og VAI2014, og opfølgningsanalyser for disse spørgsmål er således alene
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baseret på data fra de to første spørgeskema‐runder. Det drejer sig om seks spørgsmål
om konkrete forebyggende tiltag for arbejdsulykker og spørgsmål om ’Arbejdsmiljø er et
punkt på dagsordenen på ledermøder’ (se bilag 4 for en oversigt). For de resterende
spørgsmål er VAI2017 også anvendt, dog med en lidt kortere opfølgningstid for
arbejdsulykker, idet data blev indsamlet i fjerde kvartal af 2017 og i første kvartal af
2018. Data for VAI2017 er ligeledes anvendt i de indledende faktoranalyser.
Designet i VAI er baseret på svar fra en ledelsesrepræsentant eller en
medarbejderrepræsentant eller begge. Scoringen på de forskellige spørgsmål i VAI‐
skemaet er for hver enkelt arbejdssted (med enkelte undtagelser) sat til gennemsnittet af
disse 2 besvarelser. I analyserne er der taget højde for om der faktisk var svar fra en
ledelsesrepræsentant eller en medarbejderrepræsentant eller begge.
Information om arbejdsulykker kommer fra Arbejdstilsynets register over anmeldte
arbejdsulykker som er sket i perioden fra 2012 til 2018. Registret omfatter arbejdsulykker
med et forventet fravær på én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, samt
anmeldte tilfælde med uoplyst fravær. Der er en underrapportering af anmeldepligtige
arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, hvor det vurderes at omkring halvdelen anmeldes,
dog sådan at anmeldeprocenten ligger højere for alvorlige arbejdsulykker (Binger et al.,
2013; Lander et al., 2014). Det er bl.a. på denne baggrund at der blev udarbejdet
sensitivitetsanalyser på alvorlige arbejdsulykker (se bl.a. tabel B3.3). Baggrundsvariable
om lønmodtagerne er indhentet fra Danmarks statistik: AMRun (arbejdsmarkeds‐
regnskabet) og IDA (Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning). Oversigt over
anvendte datakilder findes i bilag 8.

Faktoranalyser
Spørgeskemaet om ’Virksomhedernes Arbejdsmiljø Indsats’ (VAI), indeholder 158
spørgsmål, hvor hvert spørgsmål er en selvstændig variabel der har haft til formål at
beskrive virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Men så mange variable bliver hurtigt til
en uoverskuelig datamængde, og nogle variable (spørgsmål) beskriver det samme
arbejdsmiljøemne, som derfor må ses samlet.
Faktoranalysen er en analysemetode, som kan hjælpe med at reducere et stort antal af
spørgsmål til få faktorer, der kan forklare størstedelen af variationen i et datamateriale,
samt hjælpe med at få de klynger af spørgsmål frem i lyste, som beskriver de samme
typer af arbejdsmiljøindsatser. I denne rapport anvendes metoden til at identificere et
antal relevante og meningsfulde indikatorer i VAI data. I faktoranalyserne forsøger vi at
afdække de grundlæggende dimensioner, der er i VAI‐spørgsmålene og danne
indikatorer, som vi antager har betydning for risikoen for arbejdsulykker. Det kan fx
være de fire forskellige spørgsmål der måler virksomhedernes arbejdsmiljøindsats i
relation til ’sikkerhedsinstruktion’.
Det er tillige en fordel at samle de forskellige spørgsmål i en samlet skala, såsom
’sikkerhedsinstruktion’, fordi det kan mindske fejlmargenen, at der er flere spørgsmål,
der afdækker en dimension i indikatoren for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats,
såfremt analyserne viser at spørgsmålene faktisk beskriver de samme emner eller
26

faktorer. Ved at evaluere både pålidelighed og validitet af indikatorerne for
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, kan det sikres at en skala (proaktiv indikator) rent
faktisk måler det der ønskes målt. Faktoranalysen er således et statistisk redskab til at
sikre sig, at de forskellige spørgsmål der sættes sammen i en skala, måler den samme
bagvedliggende faktor (teoretisk variabel), fx ’sikkerhedsinstruktion’, som en af flere
dimensioner af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.
Det er ikke meningen at faktoranalysen skal stå alene, resultaterne skal evalueres ud fra
forudgående forskningsviden på området. Slutresultatet skal være en række indikatorer,
som fanger de vigtigste aspekter af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats med betydning
for forebyggelsen af arbejdsulykker. Denne analyse er dog begrænset af de spørgsmål
der er inkluderet i VAI undersøgelserne.
Faktoranalyserne har været gennemført i en iterativ proces. En udfordring ved
faktoranalyser er at de kræver svar på alle spørgsmål for at analysen kan gennemføres.
Svarprocenten er lav på nogle spørgsmål i VAI, fx spørgsmål om ’deltagelse i
arbejdsmiljøuddannelsen’, spørgsmål om ’strategien indeholder arbejdsmiljø’, spørgsmål om
’systematisk måling på udvikling i arbejdsmiljø’, og om ’ledelsen efterspørger resultater om
arbejdsmiljø’. Enten må spørgsmålet udgå, så flest mulige arbejdssteder beholdes i
datasættet, eller analysen må gennemføres på et mindre antal respondenter. Vi
afprøvede begge løsninger, og i første omgang blev analyser gennemført på et begrænset
antal spørgsmål, som var gennemgående i alle tre VAI‐spørgeskemaundersøgelser, og
dermed gav mulighed for et større datasæt. (se bilag 6 for en oversigt over de anvendte
spørgsmål fra VAI undersøgelsen).
Ud fra teoretiske overvejelser og empiriske studier, som præsenteret i
baggrundsafsnittet, blev en række spørgsmål udvalgt fra VAI‐spørgeskemaet til
beskrivelse af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Vi gennemgik listen med spørgsmål
i VAI2012 og VAI2014, og identificerede 85 spørgsmål (ud af 158), der vurderedes
relevante for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Derefter opstillede vi disse 85
spørgsmål i et Excel ark og lod fire forskere (to fra projektgruppen), uafhængigt af
hinanden, vurdere om et spørgsmål hørte til systematisk arbejdsmiljøindsats eller
konkret arbejdsmiljøindsats. Konsensus om hvor spørgsmål hørte til blev klaret i
forbindelse med et møde. Derefter blev der gennemført separate faktoranalyser for
henholdsvis spørgsmål vedrørende den systematiske og den konkrete
arbejdsmiljøindsats (se bilag 5 for uddybning).

Etablering af skalaer og indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
Der er udpeget relevante teoretiske variable baseret på forskningslitteraturen, og
begrundet hvorfor disse har betydning for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Der har
været en del videnskabelig diskussion om definition og etablering af proaktive
arbejdsmiljøindikatorer, herunder relevante kriterier for at vurdere sådanne proaktive
arbejdsmiljøindikatorer (Dyreborg, 2009; Lingard et al., 2017; Reiman & Pietikäinen,
2012; Swuste et al., 2016). Selv om der kan være uklarhed om hvordan sådanne
indikatorer bedst etableres, så er det generelt anerkendt at indikatorer er afgørende for at
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sikre løbende forbedringer af virksomheders arbejdsmiljøindsats, bl.a. ved at de kan give
en form for feedback, der kan motivere til arbejdsmiljøindsatser (Kjellén, 2000).
De udviklede indikatorer har været udviklet i samspil med Arbejdstilsynets følgegruppe
(se forord), hvilket har givet mulighed for at sætte de valgte indikatorer i spil i forhold til
den praksis de var tænkt anvendt i, ligesom anvendte betegnelser for de valgte
indikatorer så vidt muligt har være tilpasset de termer der anvendes i Arbejdstilsynet og
i arbejdsmiljøsystemet som sådan. Det ser vi som en fordel i dette projekt, idet dette kan
øge anvendeligheden af resultaterne og de udviklede indikatorer.
Dette ligger fint i forlængelse af den videnskabelige ’indikator litteratur’, der peger på at
indikatorer kan udvikles og anvendes med forskellige mål og formål for øje, og dermed
at forskellige kriterier eller hensyn kan være med til at drive udviklingen af indikatorer.
Overordnet set kan der peges på tre nøglefunktioner i udviklingen af indikatorer, hvor
der her fokuseres på indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats: (a)
Konceptualisering, (b) operationalisering, og (c) samfundsmæssig relevans (Cornet &
Gudmundsson, 2015; De Neufville, 1978):
(a) Konceptualisering: her tænkes der på det teoretiske og evidensbaserede
grundlag for en indikator, hvor indikatorer udvikles og anvendes med fokus på
videnskabelige kriterier, for at sikre validitet og pålidelighed.
(b) Operationalisering: Udvikling af indikatorer kan være formet af praksisbaserede
kriterier, med henblik på at indikatorerne kan operationaliseres i praksis,
herunder tilgængelighed af data og mulighed for at vedligeholde og anvende
data uden store omkostninger. Det er det der sikres ved at etablere og
vedligeholde fx spørgeskemaundersøgelsen VAI. Men det kan være særlig vigtigt
at data kan etableres uden større omkostninger, hvis indikatorer skal anvendes i
virksomheders monitorering af deres arbejdsmiljøindsats.
(c) Samfundsmæssig relevans: For det tredje kan udvikling og anvendelse af
indikatorer være drevet af relevanskriterier og anvendelighed i den strategiske
og politiske praksis, og sikre at indikatorer giver mening og betydning for
relevante aktører, fx i arbejdsmiljøsystemet.
Selv om alle tre funktioner har været i spil i udviklingen af indikatorerne af
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, så er der i det følgende primært fokus på
konceptualiseringen af indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.
I denne rapport har vi anvendt nedenstående model til at konceptualisere indikatorer for
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (figur 2), dvs. indikatorernes teoretiske basis,
validitet og pålidelighed (Mokkink et al., 2010; Øien et al., 2011).
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Figur 2: Model for forholdet mellem teoretisk viden og operationalisering af denne viden i
projektet (baseret på Øien et al., 2011))

Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen VAI2012, VAI2014 og VAI2017 har vi
etableret operationelle variable (1) og udviklet relevante skalaer (indikatorer) (2) ved
hjælp af faktoranalyser (3). Endeligt har vi undersøgt om disse skalaer (indikatorer) (4)
har sammenhæng med arbejdsulykker (tal i parentes refererer til figur 2).
Der er således anvendt fire kriterier for pålidelighed og validitet (numre refererer til
figuren ovenfor):
1. Indholdsvaliditet (content validity)
2. Strukturel validitet (structural validity)
3. Pålidelighed, intern konsistens (reliability)
4. Begrebsvaliditet (construct validity)
Med ’indholdsvaliditet’ (1) skal der i denne sammenhæng forstås i hvilken udstrækning
de skalaer der er identificeret i VAI dækker relevante koncepter fra virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats, herunder systematisk og konkret arbejdsmiljøindsats. Eksempelvis
er ‘integration af arbejdsmiljøarbejdet’ i virksomhedens øvrige aktiviteter et vigtigt aspekt af
virksomhedernes systematiske arbejdsmiljøindsats (Madsen et al., 2020), når vi ser på
den videnskabelige litteratur. For at undersøge det teoretiske koncept ’integration af
arbejdsmiljøarbejdet’, så identificerer vi relevante skalaer (indikatorer) i VAI data, som
korresponderer med de teoretiske definitioner fra den videnskabelige litteratur. Denne
validering foretages på et kvalitativt grundlag.
Med ‘strukturel validitet’ (3) forstås i denne sammenhæng, om de identificerede
grupper (’klynger) af spørgsmål fra VAI, kan etablere relevante indikatorer (skalaer for
arbejdsmiljøindsatsen), for de udvalgte arbejdsmiljømål. Her vurderes om de items
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(spørgsmål) der indgår i en skala korrelerer med hinanden (om der er høj faktorladning)
(se figur 6 og figur 7 nedenfor).
Med ’intern konsistens’ måles i hvilken udstrækning de spørgsmål der indgår i en skala
faktisk måler den samme bagvedliggende teoretiske variabel, eksempelvis de fem
spørgsmål der indgår i målingen af ‘integration af arbejdsmiljøarbejdet’. Den interne
konsistens måles med brug af Cronbach’s alfa, som antager værdier mellem 0 og 1, og
som gerne skal ligge over det anbefalede niveau på 0,7, for at skalaen kan siges at have
en tilfredsstillende intern konsistens.
Endelig vurderes ’begrebsvaliditeten’ (4), der udtrykker i hvilken grad scorer for de
udviklede skalaer prædikterer (forudsiger) arbejdsulykker, og dermed kan fungere som
en indikator for arbejdsulykker (Mokkink et al., 2010; Robson & Bigelow, 2010; Robson et
al., 2017; Robson et al., 2010). For eksempel testes hvorvidt de teoretiske antagelser om
høje scorer for ‘integration af arbejdsmiljøarbejdet’ hænger sammen med lav risiko for
arbejdsulykker.
Der er andre kriterier for pålidelighed og validitet der kunne være relevante, som ikke er
inkluderet i denne rapport. Det er eksempelvis indikatorers ’responsiveness’ altså deres
evne til at detektere ændringer over tid og ’interrater‐reliability’, altså om forskellige
svarpersoner vurderer samme forhold ens (Mokkink et al., 2010; Robson et al., 2017).
Data fra VAI tillod ikke analyser af disse kvalitetsparametre.
Det er nødvendigt at arbejdsmiljøindikatorer (leading indicators eller proaktive
indikatorer) har været evalueret på baggrund at disse fire kriterier, for at de med god
sikkerhed kan fungere som proaktive arbejdsmiljøindikatorer (Mokkink et al., 2010;
Robson & Bigelow, 2010; Swuste et al., 2016; Øien et al., 2011).

Scoring af skalaer i opfølgningsstudiet
Ved scoring af skalaer for arbejdsmiljøindsats er svarkategorierne ’Ved ikke’ og ’Ikke
relevant’ sat til missing. Skalaerne er beregnet som et simpelt aritmetisk gennemsnit af
arbejdsstedets score, hvis mindst halvdelen af spørgsmålene er besvaret, ellers
ekskluderes svarene for dette arbejdssted. I beregningerne er modellerne scoret fra 0
(laveste arbejdsmiljøindsats) til 1 højeste arbejdsmiljøindsats. Derefter er disse scorer
ganget med en faktor 100, af hensyn til rapportens læsevenlighed. Der blev i alt
identificeret 5 ulykkesrelevante skalaer (arbejdsmiljøindikatorer) for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats der indgik i opfølgningsstudiet, som de uafhængige variable.
De samlede indikatorer for ’systematisk arbejdsmiljøindsats’ og ’konkret
arbejdsmiljøindsats’ er beregnet på følgende måde:
•

Konkret arbejdsmiljøindsats = (Ulykkesindsats + Sikkerhedsinstruktion +
Risikovurdering) /3

•

Systematisk arbejdsmiljøindsats = (Prioritering af arbejdsmiljø + integration
af arbejdsmiljøarbejdet) /2
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Der er således ikke lagt vægte eller faktorladninger ind i hverken enkeltskalaer eller
samlede skalaer for arbejdsmiljømål, men udelukkende anvendt et simpelt aritmetisk
gennemsnit.

Metode i opfølgningsstudiet (prospektive analyser)
I opfølgningsstudiet anvendes VAI spørgeskemadata til at evaluere
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats som følges op i registerdata, for at
undersøge arbejdsmiljøindsatsens sammenhæng med arbejdsulykker (prospektiv
analyse). Projektet anvender indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats, baseret på faktoranalyser. Den overordnede analysemodel
for opfølgningsstudiet fremgår at figur 3 nedenfor.

Figur 3: Overordnede analysemodel for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI) og
sammenhæng med arbejdsulykker.

Vi planlagde at undersøge om de etablerede indikatorer (proaktive indikatorer) for
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats har sammenhæng med forekomst af
arbejdsulykker. Mindre virksomheder (1‐9 ansatte) passer ikke så godt ind ift.
indikatorer om systematisk arbejdsmiljøindsats, og er derfor taget ud i de prospektive
analyser. For mindre virksomheder må det overvejes om den systematiske
arbejdsmiljøindsats kan måles med andre spørgsmål og indikatorer. Virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats er målt med de fem indikatorer, der er udvalgt, og som bliver
beskrevet i resultatafsnittet.
Denne analyse er foretaget som en multilevel (arbejdsstedniveau og lønmodtagerniveau)
negativ binomial regression. Risikotid er beregnet for hver enkelt lønmodtager ud fra
AMRun registeret på Danmarks Statistik hvor lønmodtageren er fulgt i op til 2 år (se
Bilag 8, datagrundlag) efter at arbejdsstedet har svaret på spørgeskemaet. Hver enkelt
lønmodtager er derefter fulgt i ulykkesregisteret fra AT. Der er optalt hvor mange
arbejdsulykker lønmodtageren kommer ud for, mens han/hun er ansat på den
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pågældende virksomhed (produktionsenhedsnummer), med en maksimal
opfølgningstid på 2 år. Udfaldet er antal af arbejdsulykker. Prædiktorer er de fem
indikatorer udarbejdet på baggrund af VAI (virksomhedernes arbejdsmiljøindsats), som
beskrevet nedenfor. Vi valgte opfølgningstid på 2 år, dels fordi vi vurderer at det kræver
en vis tid før at en indsats får effekt, og dels at vi har behov for et vist antal
arbejdsulykker at analysere på.
Denne multilevel negative binomial model er valgt, i stedet for fx en Poisson model,
fordi arbejdsulykker er sjældne og varierer over tid og mellem forskellige grupper, og
fordelingen af antallet af ulykker kan derfor være venstreskæv med overrepræsentation
af observationer med nul og få ulykker (Arbejdstilsynet, 2013; Ver Hoef & Boveng, 2007).
En væsentlig begrænsning ved Poisson modellen er, at middelværdien antages at være
lig variansen. For arbejdsulykker vil denne antagelse oftest ikke være opfyldt på grund
af overspredning i data, dvs. variansen af ulykkesforekomst er større end
middelværdien. Denne overspredning kan blandt andet skyldes ikke‐observeret
heterogenitet blandt lønmodtagere, som påvirker ulykkesrisikoen, f.eks. de risikoforhold
der er på det enkelte arbejdssted, lønmodtageres risikovillighed eller de
sikkerhedsforanstaltninger der er på arbejdspladsen.
En fordel ved den negative binomialmodel er at den netop tillader overspredning i data
(Ver Hoef & Boveng, 2007). De eksponentierede beta‐koefficienter betegnes ’incident rate
ratios’ (IRR) og kan fortolkes, som den forholdsvise forekomst af arbejdsulykker for to
niveauer af den forklarende variabel, som i denne rapport er henholdsvis ’højest’ og
’lavest’ arbejdsmiljøindsats, når øvrige variable holdes fast.
Kovariater i analysen inkluderer: køn, ulykkesrisiko for forskellige aldersgrupper,
arbejdsstedsstørrelse, og jobbets generelle ulykkesrisiko. Som tidligere nævnt, er der
yderligere testet betydningen af om arbejdsstedet har en arbejdsmiljøorganisation, og om
det er en ledelsesrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant som har besvaret
spørgeskemaet.
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Resultater
Indledningsvist præsenteres de deskriptive analyser, der giver et overblik over antallet
af arbejdssteder, ansatte og arbejdsulykker der indgår i analyserne. I dette afsnit
præsenteres også resultaterne af en bortfaldsanalyse, hvor vi undersøger om
arbejdssteder der ikke har svaret på spørgeskemaundersøgelsen VAI, skulle have relativt
flere arbejdsulykker end virksomheder der har svaret på VAI.
Dernæst præsenteres resultater af de gennemførte faktoranalyser samt beskrivelse af
skalaer og de etablerede indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, herunder
hvordan skalaværdier for disse indikatorer fordeler sig på virksomhedsstørrelser og på
branchegrupper.
Endelig præsenteres resultater af de undersøgte sammenhænge mellem indikatorer for
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og arbejdsulykker. Disse analyser indgår i den
endelige evaluering af de udvalgte indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats,
og dermed disse indikatorers brugbarhed som proaktive indikatorer for den del af
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, der er rettet mod arbejdsulykker.

Arbejdssteder og arbejdsulykker inkluderet i analysen
Ikke alle VAI arbejdssteder har kunnet genfindes i Danmarks Statistiks registre, som det
fremgår af tabel 2 nedenfor. Vi har ikke kunnet identificeret hvad den specifikke grund
er til at disse data ikke kan findes i DST’s registre, men som det fremgår af tabellen, er
genfindingsprocenten af de udtrukne VAI arbejdssteder højere i de seneste VAI
undersøgelser.
Tabel 2: Antal af arbejdssteder fra VAI, som kunne genfindes i DST’s registre
De 3 VAI runder

Antal arbejdssteder som
NFA udtrak i de tre VAI
runder

Antal arbejdssteder
genfundet i DSTs registre

VAI2012

7771

5837

VAI2014

8100

6733

VAI2017

8100

7885

23971

20455

Samlet population

Antal arbejdssteder
genfundet i DSTs
registre, i procent
75,1 %
83,1 %
97,3 %
85,3 %

For at arbejdsstederne kan indgå i de videre analyser, skal der være mindst 1 ansatte på
virksomhederne i undersøgelsesperioden (og for nogle analyser er dette sat til 10
ansatte) og arbejdsstederne skal have svaret på de VAI spørgsmål der skal indgå i
analyserne, ligesom der skal være oplysninger om de faktorer der kontrolleres for
(kovariater). De anvendte kriterier fremgår af tabel 3, herunder hvad disse kriterier
betyder for størrelsen af den studiepopulation, der kan indgå i analyserne.
Studiepopulationens størrelse vil dermed afhænge af hvilke variable der undersøges for
i analysen. Der skal derfor gøres opmærksom på, at dette er grunden til at antallet af
virksomheder der indgår i de forskellige analyser varierer, og at den samlede population
af virksomheder derfor kan være forskellig fra tabel til tabel.
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Af tabel 3, nedenfor, fremgår ligeledes antal ansatte på de arbejdssteder der er inkluderet
i analyserne, der som udgangspunkt er over 500.000 lønmodtagere. Det er således en
ganske stor national population der er dækket af VAI undersøgelsen, sammenlignet med
andre lignende spørgeskemaundersøgelser internationalt (EU‐OSHA, 2021).
Tabel 3: Flowdiagram og endelig populations-størrelse for analysen af opfølgningsstudiet, for
VAI 2012, VAI2014 og VAI2017 data.
Kriterie for at indgå i analysen:

VAI Antal
Arbejdssteder

Antal
ansatte

Indgår kun i en VAI spørgeskemarunde

16601

Der er mindst e ansatte på arbejdsstedet

15391

531808

Der er svaret på VAI

7079

456753

Arbejdssteder med min 10 ansat

6005

452807

Arbejdssteder med jobkode

5992

421498

Jobtype har min 4 ulykker pr 1000

5717

259906

Ingen missing kovariater

4826

233910

Har besvaret spørgsmål om sikkerhedsinstruktion,

4797

233112

Har besvaret spørgsmål om Risikohåndtering,

4611

227976

Har besvaret spørgsmål om Ulykkesindsats

2515

150238

Har besvaret spørgsmål om prioritering af arbejdsmiljøet

4808

233729

Har besvaret spørgsmål om integration af arbejdsmiljøindsatsen

3051

144723

Der er i alt 5115 arbejdssteder der er udtrukket til enten VAI2012, VAI2014 eller
VAI2017, som havde minimum 1 ansat med ’risikotid’ for ulykker ifølge DSTs registre,
og arbejdsstedet har svaret på VAI‐spørgeskemaet. I tabel 4 er disse 5115 arbejdssteder
fordelt på virksomhedsstørrelse (p‐nr niveau).
Tabel 4: fordeling af svarpersoner på virksomhedsstørrelse
Virksomheds-størrelse (p-nr niveau)
1-9 ansatte

Antal virksomheder i analysen

mindst 35 ansatte

289
1465
3361

I alt

5115

10-34 ansatte

I tabel 5 ses fordelingen af inkluderede virksomheder på brancher.
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Tabel 5: Fordeling af arbejdssteder på branchegruppe 10 (AT)
Branche10

Antal virksomheder i analysen

1 Bygge og anlæg

381

2 Butik og engros

294

3 Industri og energi

1231

4 Kontor, IT og medier

366

5 Landbrug, slagteri og fødevarer

364

6 Politi, renovation og anden offentlig se

475

7 Rengøring, restaurant og anden privat se

509

8 Transport af gods og passagerer

285

9 Læger, hospitaler og institutioner

797

10 Undervisning og forskning

413

I alt

5115

Arbejdsulykker og især alvorlige arbejdsulykker forekommer heldigvis sjældent. De
fleste ansatte kommer ikke ud for en arbejdsulykke i løbet af de 2 år vi følger dem op i
registeret. Tabel 6 nedenunder viser hvor mange af arbejdsstederne som havde en
arbejdsulykke. I optællingen indgår alle arbejdssteder udtrukket til VAI‐stikprøven, hvor
vi kunne koble mindst 1 ansat på, og de indgår uanset om arbejdsstedet har svaret på
spørgeskemaet eller ej.
Tabel 6: Antal arbejdssteder med arbejdsulykker, baseret på VAI-datasættet 2012, 2014 og
2017 (alle arbejdssteder, også dem som ikke har svaret).
Alle arbejdsulykker

Antal arbejdssteder

Procent

11202

73%

1-2 arbejdsulykker

2645

17%

3 eller flere arbejdsulykker

1505

10%

0 arbejdsulykker

I tabel 7 nedenfor fremgår det gennemsnitlige antal arbejdsulykker pr ansat pr år. På
VAI‐arbejdsstederne er der i gennemsnit 17 arbejdsulykker pr 1000 ansatte pr år. De
nedenstående tabeller viser fordelingen på arbejdsstedsstørrelse og branche. Bemærk at
antallet af alle arbejdsulykker stiger med størrelsen af arbejdsstedet, mens antallet af
alvorlige arbejdsulykker er næsten ens. Dette kunne være en indikation på at især
mindre arbejdssteder ikke får rapporteret alle mindre alvorlige arbejdsulykker.
Tabel 7: Gennemsnitligt antal arbejdsulykker fordelt på arbejdsstedsstørrelse for 1000
fuldtidsansatte pr år, alvorlige ulykker er ulykker som minimum resulterer i 31 dages
sygefravær, udregnet på stratificeret VAI datasæt (2012, 2014 og 2017).
N- antal
arbejdssteder

Ulykker pr 1000
ansatte pr år

Alvorlige ulykker pr
1000 ansatte pr år

1-9 ansatte

4250

8,8

2,2

10-34 ansatte

4859

17,3

2,4

35+

6014

22,1

2,5

15123

16,8

2,4

Arbejdsstedstørrelse

Alle

ansatte

35

Tabel 8: Gennemsnitligt antal ulykker fordelt på branche for 1000 fuldtidsansatte pr år,
alvorlige ulykker er ulykker som minimum resulterer i 31 dages sygefravær, udregnet på det
stratificerede VAI datasæt.
N

Ulykker pr 1000
ansatte pr år

Alvorlige ulykker
pr 1000 ansatte pr
år

1373

32,4

5,4

ATs branche 10 (Br10)
1 Bygge og anlæg
2 Butik og engros

1079

9,4

1,6

3 Industri og energi

3511

14,9

2,3

4 Kontor, IT og medier

1396

4

0,5

5 Landbrug, slagteri og fødevarer

1106

22,8

4

6 Politi, renovation og anden offentlig se

1197

26,9

2

7 Rengøring, restaurant og anden privat se

2143

13

1,7

8 Transport af gods og passagerer

926

22,4

4,9

1673

17,5

2

884

7,8

0,8

15288

16,7

2,4

9 Læger, hospitaler og institutioner
10 Undervisning og forskning
alle

Der blev også gennemført en bortfaldsanalyse, for at se om virksomheder der ikke havde
svaret på VAI og virksomheder der havde svaret, havde samme risiko for
arbejdsulykker. Som det fremgår af tabellen er der ikke nogen påfaldende forskelle,
bortset fra virksomheder med mindre end 34 ansatte, hvor alvorlige ulykker lå lidt
højere (tabel 9).
Tabel 9: Gennemsnitligt antal arbejdsulykker fordelt på arbejdsstedstørrelse for en
fuldtidsansat pr år, alvorlige ulykker er ulykker som minimum resulterer i 31 dages
sygefravær, for henholdsvis arbejdssteder der har svaret på VAI (svar) og alle arbejdssteder
udtrukket i VAI (sample) (stratificeret datasæt).
Arbejdssteder der indgår i
VAI
Arbejdsstedsstørrelse
antal ansatte

Alle anmeldte arbejdsulykker

Antal
Alle

Svar

Ulykker pr. 1000 ansatte pr. år

Ikke
svar

Alle

Svar

Ikke
svar

Anmeldte alvorlige
arbejdsulykker
Alle

Svar

Ikke
svar

1-9 ansatte

4250

1028

3222

8,8

8,4

8,9

2,2

2

2,3

10-34 ansatte

4859

2034

2825

17,3

17,6

17

2,4

2,2

2,6

35+ ansatte

6014

3491

2523

22,1

21,8

22,7

2,5

2,5

2,6

15123

6553

8570

16,8

18,4

15,6

2,4

2,3

2,5

alle

Tabel med bortfaldsanalyser fordelt på branchegrupper og virksomhedsstørrelser findes
i bilag 3 (tabel B3.10 og B3.11).

Indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
Relevante spørgsmål fra VAI blev identificeret og faktoranalyseret. Der blev udført to
Principielle Component Analyser (PCA)‐analyser med oblique rotation for henholdsvis
den systematiske arbejdsmiljøindsats med 8‐10 faktorer, og for den konkrete
arbejdsmiljøindsats med 7 faktorer, som uddybes nedenfor. Figurer for faktorladninger
for begge disse PCA‐analyser findes i bilag 5.
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Faktoranalysen af den systematiske arbejdsmiljøindsats inkluderer 2886 arbejdssteder.
Antallet af arbejdssteder er begrænset af, at alle arbejdssteder skal have svaret på alle
spørgsmål. Til denne analyse anvendes 34 spørgsmål. Faktoranalysen af den konkrete
arbejdsmiljøindsats inkluderer 4579 arbejdssteder, som har svaret på de 38 spørgsmål.
Der blev gennemført nogle indledende Principielle Component Analyser (PCA) på
besvarelser fra VAI2012 og VAI2014, der gav input til, hvor mange faktorer, der skulle
bibeholdes i den endelige analyse for hver af de to dimensioner af arbejdsmiljøindsatsen.
Antallet af faktorer, blev udvalgt på baggrund af følgende kriterier:




Hvor der var et knæk (knee) i scree‐plottet af egenværdierne,
Den enkelte egenværdier må ikke have en værdi, som lå væsentligt under
værdien ’1’
Tilstrækkeligt mange faktorer skulle bibeholdes til at beskrive en ’passende’
andel af variationen i datasættet (fx minimum 60 % af variationen).

Scree‐plottet for den systematiske arbejdsmiljøindsats (figur 4) indikerer at de 34
spørgsmål kan reduceres til 8‐10 faktorer. Her vil egenværdien stadig være ’1’ og 62 % af
variansen kan forklares (tabel 10). Ved 11 faktorer kan 65 % af variansen forklares i
datasættet (tabel 10), men her begynder egenværdien at bevæge sig noget mere under
værdien 1.

Figur 4: Scree-plot fra faktoranalysen af den systematiske arbejdsmiljøindsats.

Scree‐plottet for den konkrete arbejdsmiljøindsats (figur 5) indikerer at 38 spørgsmål kan
reduceres til 8‐10 faktorer. Ved 10 faktorer er egenværdien stadig tæt på ’1’ og 67 % af
variansen kan forklares (tabel 10).
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Figur 5: Scree-plot fra faktoranalysen af den konkrete arbejdsmiljøindsats.

Tabel 10: Antal faktorer og forklaret varians for de to dimensioner af arbejdsmiljøindsatsen.
Systematisk
arbejdsmiljøindsats
Antal
faktorer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Forklaret varians
25 %
32 %
37 %
42 %
47 %
51 %
54 %
57 %
60 %
62 %
65 %
67 %

Konkret
arbejdsmiljøindsats
Forklaret varians
26 %
38 %
44 %
49 %
53 %
56 %
60 %
62 %
65 %
67 %
69 %
71 %

Vedrørende kriteriet om forklaret varians, så er formålet ikke at de udvalgte faktorer
som sådan skal kunne forklare minimum 60 % af variationen, men kun at sikre at det er
de relevante faktorer der er med i analysen, herunder faktorer vi normalt ikke forbinder
med arbejdsulykker. Dette kunne især være relevant for de faktorer der relaterer sig til
den systematiske arbejdsmiljøindsats, som går mere på tværs af de specifikke
arbejdsmiljøområder, såsom kemi, psykosociale belastninger, tunge løft osv., som også
fremgår af skalaudviklingen i næste afsnit.
Men det kunne heller ikke udelukkes at fx psykosociale items (spørgsmål) spillede en
rolle i forhold til faktorer i den konkrete arbejdsmiljøindsats, relateret til ulykkesindsats
eller instruktion af ansatte, hvorfor disse spørgsmål ligeledes blev inkluderet i
faktoranalyserne. Det viste sig også at der var items fra andre områder end det specifikt
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ulykkesrelaterede der vægtede på faktorer for sikkerhed og ulykker, men de vægtede
ikke stærkt nok til at være en del af de ulykkesspecifikke faktorer (Bilag 5).

Skalakonstruktion
På baggrund af faktoranalyserne blev der etableret skalaer for henholdsvis den
systematiske arbejdsmiljøindsats og den konkrete arbejdsmiljøindsats (se bilag 5 for en
oversigt). Nedenfor præsenteres de samlede 18 skalaer (indikatorer) for de to
dimensioner af arbejdsmiljøindsatsen, der blev resultatet af de gennemførte
faktoranalyser:
Indikatorer for den systematiske arbejdsmiljøindsats:
Skala 1: Prioritering af arbejdsmiljøet
Skala 4: Arbejdsmiljøpolitikker
Skala 5: Integration af arbejdsmiljøarbejdet
Skala 6: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet
Skala 7: Arbejdsmiljøorganisation og uddannelse
Skala 8: APV på arbejdspladsen – del A
Skala 9: APV på arbejdspladsen – del B
Skala 10: APV kortlægning af fysisk arbejdsmiljø
Skala 11: Arbejdsmiljøindsats i resultatkontrakt
Indikatorer for den konkrete arbejdsmiljøindsats:
Skala 2: Sikkerhedsinstruktion
Skala 3: Risikohåndtering
Skala 12: Psykosocial arbejdsmiljøindsats
Skala 13: Indsats for at reducere skænderier og mobning
Skala 14: Indsats for at reducere trusler og følelsesmæssige krav
Skala 15: Indeklimaforbedringer
Skala 16: Fysisk arbejdsmiljøindsats
Skala 17: Ulykkesindsats
Skala 18: Indsats mod langtidssygemelding
På baggrund af de etablerede 18 skalaer blev fem indikatorer udvalgt til det videre
analysearbejde (fremhævet med fed ovenfor). Disse skalaer blev udvalgt ud fra en
umiddelbar vurdering af deres relevans for arbejdsulykker (skala 2, skala 3 og skala 17),
og dels på baggrund af viden fra den videnskabelige litteratur om faktorer, der har
betydning for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (skala 1 og skala 5) (Bluff, 2003; Frick
et al., 2000; Zwetsloot, 2000).
Der var lidt uklarhed om hvor skala 2 og 3 skulle placeres, om det skulle være under
systematisk eller den konkrete arbejdsmiljøindsats. Det kan faktoranalyserne ikke hjælpe
med, det er en kvalitativ vurdering af de klynger af spørgsmål (faktorer) der kommer ud
af analysen. På baggrund af det konkrete indhold i spørgsmålene og viden fra
forskningslitteraturen, blev sikkerhedsinstruktion placeret i den konkrete indsats, som
en dagligt og løbende aktivitet til at sikre at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt
forsvarligt, selv om der klart kan være et planlæggende og procesorienteret element i
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denne skala også. Det samme gælder for skala 3, der på den ene side indeholder
elementer af planlægning af risikohåndtering og på den anden side konkrete tiltag,
såsom ryddelighed på arbejdspladsen og vedligeholdelse af maskiner og inventar. Vi lod
dermed de konkrete elementer i spørgsmålene være afgørende for i hvilken af de to
dimensioner af arbejdsmiljøindsatsen skalaen (arbejdsmiljømålet) skulle placeres.
Denne opdeling er også reflekteret i den opdeling af proaktive arbejdsmiljømål som ses i
forskningslitteraturen (Dyreborg, 2009; Hinze et al., 2013; Lingard et al., 2017; Reiman &
Pietikäinen, 2012; Shea et al., 2016; Zwetsloot et al., 2020), hvor Hinze et. al. (2013),
foreslår en opdeling i dels ’passive indikatorer’, som måler på om arbejdsmiljø er en del af
strategien, om der afholdes den årlige arbejdsmiljødrøftelse, om
arbejdsmiljørepræsentanter har gennemført obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, og dels
’aktive indikatorer’ som måler på det løbende sikkerhedsarbejde, fx ryddelighed,
instruktion og opfølgning på om nye medarbejdere arbejder sikkerhedsmæssigt
forsvarligt.
I denne rapport har vi dog ikke anvendt betegnelserne ’passive’ og ’aktive’ indikatorer,
fordi det systematiske arbejdsmiljøarbejde også kræver en aktiv medvirken, fra både
ledere og medarbejdere, og dermed aktive indikatorer på den systematiske indsats. Det
afgørende her er at påpege, at der i forskningslitteraturen peges på to forskellige
dimensioner i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og tilsvarende indikatorer for disse
to dimensioner. Det er disse to dimensioner der arbejdes videre med i det følgende.
Selv om der kunne være nogen uklarhed om i hvilken dimension indikatorerne skulle
placeres, så visualiseres det tydeligt i figur 6 og figur 7, at de fem udvalgte indikatorer
(skalaer) er distinkte, ved at de danner ’klynger’ hvor ’faktorladninger’ er højest på de
spørgsmål der indgår i skalaerne.
De tre inkluderede skalaer (indikatorer) for konkret arbejdsmiljøindsats illustreres af
nedenstående grafik (figur 6). Figuren viser faktorladninger for VAI spørgsmål for den
konkrete arbejdsmiljøindsats, hvor ’bjergtoppene’ i graferne er høje faktorladninger, som
kan indikere en relevant skala. Eksempelvis skala 10 ’sikkerhedsinstruktion’ (den lilla
graf i figur 6), viser at de første fire spørgsmål på x‐aksen har høje faktorladninger
(omkring 0,8), og dermed kan udgøre en skala, hvorimod de næste spørgsmål på x‐aksen
har lave faktorladninger for skalaen ’sikkerhedsinstruktion’ (lilla graf i figur 6), og
dermed har ringe betydning for den pågældende skala. Skala 10 sikkerhedsinstruktion
indeholder derfor de fire første spørgsmål: vejledning og instruktion; fulgt op på
instruktioner; fulgt særligt op på nyansatte; får nyansatte særlig vejledning.
Ligeledes for de to inkluderede skalaer (indikatorer) for systematisk arbejdsmiljøindsats
(figur 7). Her viser figuren faktorladninger for VAI spørgsmål for den systematiske
arbejdsmiljøindsats, hvor bjergtoppene i graferne er de høje faktorladninger, som
indikerer en relevant skala. Eksempelvis kan ses at skala 1 ’prioritering af arbejdsmiljøet’
har høje faktorladninger for spørgsmål relateret til ’Amø bedre end reglerne’, Ansatte
involveres i amø? og ’Forebyggelse prioriteres højt?’. Men vi ser dog også at der er en
bjergtop omkring spørgsmålet ’Medarb indrag i mindske fysiske belastn?’, som vi ikke har
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taget med i denne skala, fordi den indholdsmæssigt var mere relateret til kortlægning og
konkret forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø (MSB), og i mindre grad arbejdsulykker.
Dette er et valg, og det er bestemt muligt teknisk set at inddrage dette spørgsmål i
skalaen for prioritering af arbejdsmiljøet, men vi har vurderet at det skulle udelades i
den udviklede skala for prioritering af arbejdsmiljø med fokus på arbejdsulykker. Her er
eksemplet medtaget for at give læseren indblik i arbejdet med skalakonstruktion.
Skalaerne er yderligere beskrevet nedenfor.

Figur 6: Faktor ladning for tre ulykkesrelevante skalaer der beskriver virksomhedernes
konkrete arbejdsmiljøindsats, samt skala 16 fysisk arbejdsmiljøindsats, som illustration af
mulige overlap i skalaer
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Figur 7: Faktor ladning for tre ulykkesrelevante skalaer der beskriver virksomhedernes
konkrete arbejdsmiljøindsats, samt skala 2 arbejdsmiljøpolitikker, som illustration af mulige
overlap i skalaer.

Vi har ydermere målt Cronbach’s alpha, for at sikre pålideligheden (reliabiliteten –
intern konsistens) af de udviklede skalaer (indikatorer). Cronbach’s alpha skal gerne
ligge over 0,7, men værdier ned til omkring 0,5 kan være acceptable. De samlede
resultater for pålideligheden er vist i tabel 11 nedenfor (i afsnit om kvalitetsvurdering af
skalaer).

Indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
med relevans for arbejdsulykker
På baggrund af faktoranalyserne blev der etableret fem skalaer med relevans for
arbejdsulykker. Skalaerne er udformet sådan at de kan antage værdier mellem 0 og 100.
Når vi i det følgende omtaler de fem indikatorer (for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats), tænker vi på navnet og indholdet af indikatoren, hvorimod skalaen
er et udtryk for hvordan vi måler værdier for indikatoren.
Ved udvikling af disse indikatorer blev de sammenstillet med den teoretiske viden og
empiriske studier, for at sikre at der var overensstemmelse mellem de definitioner og
mekanismer der er beskrevet i den videnskabelige litteratur, og så de indikatorer der er
blevet etableret i projektet. Som beskrevet ovenfor, var den første opdeling på
henholdsvis indikatorer for den systematiske arbejdsmiljøindsats og indikatorer for den
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konkrete arbejdsmiljøindsats på arbejdsstederne, og så de tilhørende skalaer der måler
værdier for disse indikatorer.
Dimensionen den systematiske arbejdsmiljøindsats:
Herunder en kort beskrivelse og operationalisering af hver af de to inkluderede
indikatorer for den systematiske arbejdsmiljøindsats.
Skala 1: Prioritering af arbejdsmiljøet
Teoretisk variabel: Virksomhedens prioritering af arbejdsmiljøet er relateret til
‘commitment’ fx ‘Senior management is committed to OHSM’ (Bluff, 2003), som også er
en dimension der indgår i OHSAS18001 (nu ISO45001) og i International Social Security
Association’s (ISSAs) Vision Zero strategi (Zwetsloot et al., 2020). Det er en væsentlig
dimension i systematisk arbejdsmiljøledelse (OHSM), at virksomheden og dens ledere
aktivt stræber efter godt arbejdsmiljø i deres praksis og at medarbejderne bliver
involveret i beslutninger. Det betyder at arbejdsmiljø og forebyggelse også er højt
prioriteret i det daglige arbejde, herunder involvering af medarbejderne i væsentlige
beslutninger, der vedrører deres arbejdsmiljø. Prioritering af arbejdsmiljøet gennem
større interaktion omkring sikkerhed kan også være relateret til bedre sikkerhedskultur
(Nielsen, 2014).
Skala: Skalaen skal være en indikator for virksomhedens overordnede prioritering af
arbejdsmiljøet. Der indgår tre spørgsmål:
 Om holdningen på arbejdspladsen, er at arbejdsmiljøet skal være bedre, end
reglerne kræver,
 Om arbejdspladsen prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt, og
 Om medarbejderne bliver involveret i beslutninger, som påvirker deres
arbejdsmiljø.
Skala 5: Integration af arbejdsmiljøarbejdet i virksomhedens kerneaktiviteter
Teoretisk variabel: ‘Virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde (OHSM) er integreret med
ledelsessystemet’ (Bluff 2003), som betyder at opgaver, ressourcer og ansvar er fordelt i
hele organisationen, samt at arbejdsmiljø er en del af ledelsesfunktionen. Integration af
arbejdsmiljøarbejdet i virksomhedens øvrige funktioner er også et vigtigt element i
certificeringssystemerne (Madsen 2020). Dette står i modsætning til en mere traditionel
tilgang, hvor det (alene) er uddelegeret til en stabsfunktion, og ikke en del af
‘mainstream’ forretningsaktiviteter i virksomheden, men forbliver en
’sidevognsfunktion’ (Frick et al., 2000).

Skala: Skalaen skal være en indikator for integration af arbejdsmiljøarbejdet i
virksomhedens strategi, kerneaktiviteter og ledelses daglige opgaver. Der indgår fem
spørgsmål:
 Arbejdsmiljø er skrevet ind i virksomhedens overordnede strategi,
 Den øverste ledelse efterspørger resultater på arbejdsmiljøområdet,
 Der måles systematisk på udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø, og
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 Arbejdsmiljø er et punkt på dagsordenen på ledermøder.
 Arbejdsmiljø er et punkt på personale‐/medarbejder‐/produktionsmøder
Tre indikatorer for de konkrete arbejdsmiljøindsatser:
Herunder en kort beskrivelse og operationalisering af hver af de tre inkluderede
indikatorer for den konkrete arbejdsmiljøindsats. Med konkret menes der her, at den er
implementeret i praksis og/eller at den løser et konkret og specificeret problem.
Skala 2: Sikkerhedsinstruktion
Teoretisk variabel: Det antages have en positiv betydning for sikkerhed og
arbejdsulykker, at medarbejdere og ledere ved hvad der er sikkert arbejde og at der
instrueres og følges op på om der er en sikker arbejdspraksis. Denne instruktion og
opfølgning – i praksis – har et direkte forebyggende element knyttet til at arbejdet
udføres på en måde der minimerer risici for at blive udsat for de farekilder der kan være
i arbejdet. Men der kan også være en indirekte forebyggende effekt via et forbedret
sikkerhedsklima på arbejdspladsen, idet instruktion og opfølgning på en sikker
arbejdspraksis kan have betydning for medarbejdernes opfattelse af i hvor høj grad at
sikkerhed opfattes som prioriteret ‐ set i forhold til andre hensyn i arbejdet
(sikkerhedsklima) (Zohar, 2002; Zohar & Luria, 2003). Men viden fra forskning i
sikkerhedsklima peger på at den feedback skal være rimelig frekvent for at have effekt i
praksis (Dyreborg et al., 2011; Kines et al., 2010; Zohar, 2008).
Skala: Den udviklede skala måler sikkerhedsinstruktion med fire spørgsmål (se bilag 4):
 I hvilken grad ... – får medarbejderne vejledning og instruktion
 I hvilken grad bliver der fulgt op på, om medarbejderne udfører arbejdet
sikkerheds‐ og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 I hvilken grad ... – får nyansatte vejledning og instruktion
 I hvilken grad bliver der fulgt op på, om nyansatte udfører arbejdet sikkerheds
og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Der spørges specifikt til nyansatte, da de generelt har en højere risiko i arbejdet, og ofte
får en særlig introduktion. Vi har dog ikke inkluderet spørgsmål om unge får instruktion
og vejledning, og om der bliver fulgt op på deres arbejdsmiljø, fordi i mange
virksomheder er der ikke forskel på den instruktion unge og ældre medarbejdere får
(Nielsen et al., 2013; Nielsen et al., 2017). Spørgsmålet i VAI er formuleret sådan, at
respondenter fra virksomheder kan svare nej, fordi der netop ikke er forskel på
introduktion af unge og seniorer medarbejdere.
Skala 3: Risikohåndtering
Teoretisk variabel: Risikovurdering af maskiner og inventar samt passende
foranstaltninger (Fx OHSAS krav). Denne skala måler virksomhedens tilgang til
håndtering af de afdækkede risici på arbejdspladsen samt relaterede foranstaltninger.
Denne kategori følger ‘Risk management’ begrebet, hvor farekilder identificeres,
vurderes og kontrolleres, samt at der løbende følges op på effektiviteten af disse
kontroller (Bluff 2003). Der kan skelnes mellem en ’safe place’ strategi, hvor der primært
er fokuseret på at implementere tekniske, organisatoriske eller administrative tiltag, og
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en ’safe person’ tilgang, som primært ser på en enkeltes sikkerheds adfærd. ’Safe place’
strategien er vurderet som den mest effektive, som det kendes fra S.T.O.P.‐princippet
(Dyreborg et al., 2020).
For denne skala kan der være et vist overlap med APV spørgsmålene i VAI
spørgeskemaerne. Men i faktoranalyserne fremstod APV som en selvstændig faktor, idet
’risikohåndtering’ ikke faktorlader på APV arbejdet (se bilag 4, figur b4.1). APV som
skala er udeladt i disse analyser, idet der er risiko for ’loft‐effekter’ på de svar der afgives
fra respondenterne, da dette er et klart lovkrav (Arbejdstilsynet, 2020a;
Beskæftigelsesministeriet, 2018; EU, 1989)
Skala: Den udviklede skala måler risikohåndtering med fire spørgsmål (se bilag 4). Dels
tre spørgsmål med fokus på ’safe place’ forebyggelsesstrategien:
 Foretages der eftersyn og vedligeholdelse af lokaler, inventar og maskiner på
arbejdspladsen,
 Vurderes risikoen for ulykker, når der indføres nye arbejdsgange, maskiner eller
materialer, og
 Hvorvidt arbejdspladsen holdes ryddelig,
og endelig et spørgsmål, hvor der ikke er en specifik strategi,
 Hvor ofte ... ‐ undersøges sikkerheden, hvis en ulykke har været ved at ske.
Skala 17: Ulykkesindsats
Teoretisk variabel: Konkrete indsatser til forebyggelse er afgørende for at der ses
forbedringer i arbejdsmiljøet. Der er en direkte forebyggende effekt ved at reducere de
farekilder og risici der er i arbejdet.
Skala: Skalaen illustrerer om der er igangsat konkrete tiltag til forbedring af
arbejdsmiljø med betydning for arbejdsulykker. Et vigtigt element i indsatser for
forebyggelse af arbejdsulykker er at mindske risici relateret til adfærd og risikofaktorer i
arbejdsmiljøarbejdet (Bluff 2003, Zweetsloot 2020). (Vi har ikke hermed viden om det evt.
er virksomme tiltag). Skalaen er etableret på baggrund af otte spørgsmål (se bilag 4). De
syv spørgsmål relaterer sig til konkrete og ulykkesspecifikke indsatser for at:
 Forebygge fald til lavere niveau,
 Nedbringe risikoen ved intern transport,
 Forebygge ulykker ved maskiner og håndværktøj,
 Forebygge ulykker med nedfaldende genstande,
 Forebygge fald og snuble ulykker, samt
 Trafikrelaterede arbejdsulykker, og endelig er der et spørgsmål om
 Sikkerhedsgennemgange.
Der er nogen overlap mellem denne skala og skala for risikohåndtering, men de adskiller
sig i to indikatorer, idet ulykkesforebyggelse ikke faktorlader på risikohåndtering (se
bilag 5, figur B5.1).

45

Skalaværdier
Hele grundideen for udvikling af indikatorerne er at der med de tilhørende skalaer kan
beregnes mål for hvor højt eller lavt at de enkelte virksomheder eller grupper af
virksomheder scorer på skalaen. Høje skalaværdier er udtryk for høj grad af
sikkerhedsinstruktion, høj grad af risikohåndtering og høj grad af ulykkesindsats osv. I
det følgende vises de beregnede skalaværdier for de enkelte branchegrupper og for de
tre virksomhedsstørrelser. Generelt ligger disse skalaværdier relativt højt, som det ofte
ses i denne type målinger.
Tabel 11: Gennemsnitlig score på skala fra 0-100 fordelt på virksomhedsstørrelse (antal
ansatte)
Arbejdssted
størrelse

Sikkerhedsinstruktion

Risikohåndtering

Ulykkesindsats

Prioritering
arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøintegration

Alle

75

79

55

74

59

1-9 ansatte

78

82

56

78

58

10-34 ansatte

75

79

51

74

51

35+

74

79

57

74

63

ansatte

Variansen mellem store og mindre arbejdssteder er ikke stor på nogen af indikatorerne,
men dog størst på ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ (arbejdsmiljøintegration i tabellen).
Variationen er dog større mellem arbejdssteder, bl.a. for arbejdsmiljøintegration er
variationen høj, især mellem mindre arbejdssteder, hvor CV (variationskoefficienten) er
relativt høj for små arbejdssteder (Bilag 2, tabel B2.3). Jo højere CV, jo større forskelle er
der fra arbejdssted til arbejdssted, fra branche til branche og mellem store og mindre
arbejdssteder. Der er også nogen variation
Høje værdier er godt, og vi forventer at høje værdier har sammenhæng med lavere risiko
for arbejdsulykker. Det vil sige, når arbejdsmiljøet prioriteres højt (høje skalaværdier), så
forventer vi at risikoen for at medarbejdere komme ud for en arbejdsulykke er mindre,
end for medarbejdere på de arbejdssteder der scorer lavt på skalaen. Det samme for de
andre fire skalaer. Sidst i dette kapitel ser vi på om denne sammenhæng faktisk gælder
for disse indikatorer.
Variansen mellem brancher er ikke stor på nogle af indikatorerne, men dog størst på
integration og ulykkesindsats. Vi havde nok forventet lidt større variation mellem
brancherne, sådan at fx bygge og anlæg lå lavere på nogle af dimensionerne. Men denne
branche ligger dog højt på ’ulykkesindsats’, set i forhold til øvrige brancher, da
medarbejdere på bygge og anlægsområdet har større risiko for arbejdsulykker, og
dermed også større fokus på ulykkesforebyggelse.
Derfor tages der også højde for arbejdsstedets risiko for arbejdsulykker i analyserne af
om indikatorerne kan prædiktere arbejdsulykker, som undersøges i næste afsnit.
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Tabel 12: Gennemsnitlig score på skala fra 0-100 fordelt på branchegruppe (BR10)
Sikkerhedsinstruktion

Risikohåndtering

Ulykkesindsats

Prioritering af
arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøintegration

Alle brancher

75

79

55

74

59

1 Landbrug, skovbrug
og fiskeri

77

81

58

73

53

2 Industri,
råstofindvinding og
forsyningsvirksomhed

77

81

60

73

59

3 Bygge og anlæg

74

78

63

72

59

4 Handel og transport
mv.

76

79

54

71

53

5 Information og
kommunikation

63

73

40

73

40

6 Finansiering og
forsikring

68

81

32

76

34

7 Ejendomshandel og
udlejning

67

73

58

75

57

8 Erhvervsservice

73

77

54

76

59

9 Offentlig
administration,
undervisning og
sundhed

75

78

48

78

69

10 Kultur, fritid og
anden service

72

79

48

75

50

DSTs branche 10

Sammenhæng mellem indikatorer og arbejdsulykker
Som beskrevet i metode afsnittet blev der gennemført en prospektiv analyse af de fem
indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats for effekt på anmeldte
arbejdsulykker. Analyserne blev gennemført for henholdsvis to indikatorer for
dimensionen virksomhedens systematiske arbejdsmiljøindsats og tre indikatorer for
virksomhedernes konkrete arbejdsmiljøindsats, som vist i tabel 13 nedenfor.
Tabel 13: De to dimensioner af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og de valgte indikatorer
for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.
Indikatorer for virksomhedernes
systematiske arbejdsmiljøindsats
 Prioritering af arbejdsmiljøet

Indikatorer for virksomhedernes konkrete
arbejdsmiljøindsats
 Risikohåndtering

 Integration af arbejdsmiljøarbejdet

 Sikkerhedsinstruktion
 Ulykkesindsats

De detaljerede resultater for analyser af sammenhænge mellem arbejdsmiljøindsats og
forekomst af arbejdsulykker er vist i bilag 3.
For de to indikatorer for dimensionen virksomhedernes systematiske
arbejdsmiljøindsats, ’prioritering af arbejdsmiljøet’ og ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ i
virksomhedens øvrige strategier, viste den første indikator den forventede sammenhæng
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med arbejdsulykker, dvs. at højere grad af prioritering af arbejdsmiljøet var relateret til
lavere forekomst af arbejdsulykker.
Indikatoren virksomhedens ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ i virksomhedens øvrige
funktioner viste en sammenhæng der gik i den modsatte retning af det forventede, men
som dog ikke var signifikant (IRR = 1,02; KI: 0,83‐1,26). Høje værdier for indikatoren
’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ betød at den relative risiko for arbejdsulykker blev en
anelse højere, men dog ikke signifikant højere (tabel 14).
Tabel 14: Sammenhæng mellem virksomhedernes systematiske arbejdsmiljøindsats og
anmeldte arbejdsulykker, målt som den relative risiko for anmeldte arbejdsulykker for
arbejdssteder med høj grad af arbejdsmiljøindsats sammenlignet med virksomheder med lav
indsats (IRR=Incidence Risk Ratio), for henholdsvis indikatoren ’prioritering af arbejdsmiljøet’
og ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’.
Virksomhedernes systematiske
arbejdsmiljøindsats

Relativ risiko for alle anmeldte
arbejdsulykker *)

Risiko for anmeldte alvorlige
arbejdsulykker *)

Prioritering af arbejdsmiljøet

IRR=0.62; KI: 0,48; 0,79
(signifikant lavere risiko)

IRR=0.47; KI: 0,30; 0,73
(signifikant lavere risiko)

Integration af arbejdsmiljøarbejdet

IRR = 1,02; KI: 0,83-1,26
(Ikke-signifikant højere risiko)

IRR = 0,66; KI: 0,45-0,97
(Signifikant lavere risiko)

(*) Tal under 1 betyder lavere risiko og tal over 1 betyder højere risiko for arbejdsulykker

Resultatet for integration af arbejdsmiljøarbejdet var et overraskende fund, selv om det
ikke er signifikant. Resultatet er ikke i overensstemmelse med de teoretiske antagelser og
tidligere studier om at øget integration af arbejdsmiljøarbejdet i virksomhedens øvrige
drift, skulle medføre større opmærksomhed og prioritering, og dermed klart bedre
forebyggelse og mindre risiko for arbejdsulykker (Abad et al., 2013; Fernández‐Muñiz et
al., 2012; Madsen et al., 2020).
Vi undersøgte om indikatoren ’integration af AM‐arbejdet’ prædikterede alvorlige
arbejdsulykker, og her var der en signifikant sammenhæng med lavere risiko for
alvorlige arbejdsulykker, IRR=0,66; KI: 0,45; 0,97.
For dimensionen ’virksomhedernes konkrete arbejdsmiljøindsats’ viste alle tre indikatorer
den forventede sammenhæng med forekomsten af arbejdsulykker, idet der var
sammenhæng mellem en høj skalaværdi for disse indikatorer og lav relativ risiko for
arbejdsulykker. Selvom høje skalaværdier for ’sikkerhedsinstruktion’ viste en positiv
sammenhæng med lav forekomst af arbejdsulykker, var denne sammenhæng dog ikke
signifikant.
Analyserne viste at de arbejdssteder som scorede højt på skalaen for ’Ulykkesindsats’
har 21% (IRR=0,79) mindre risiko for ulykker set i forhold til de arbejdssteder som
scorede lavt på denne skala, og dermed indikerer en lavere arbejdsmiljøindsats.
Tilsvarende tal for høje skalaværdier for ’Risikohåndtering’ og ’Prioritering af
arbejdsmiljøet’ er henholdsvis 44% (IRR=0,56) og 38% (IRR=0,62). Vi testede også om
indikatoren ’sikkerhedsinstruktion’ prædikterede alvorlige arbejdsulykker, men der var
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ikke en signifikant sammenhæng med lavere risiko for alvorlige arbejdsulykker, IRR=
0,97; KI: 0,58; 1,61.
Tabel 15: Sammenhæng mellem virksomhedernes konkrete arbejdsmiljøindsats og anmeldte
arbejdsulykker, målt som den relative risiko for anmeldte arbejdsulykker for arbejdssteder
med høj grad af arbejdsmiljøindsats sammenlignet med virksomheder med lav indsats
(IRR=Incidence Risk Ratio), for henholdsvis indikatoren ’risikohåndtering’,
sikkerhedsinstruktion og ’ulykkesindsats’.
Virksomhedernes systematiske
arbejdsmiljøindsats

Relativ risiko for alle anmeldte
arbejdsulykker *)

Risiko for anmeldte alvorlige
arbejdsulykker *)

Risikohåndtering:

IRR=0,56; KI: 0,42; 0,74
(signifikant lavere forekomst af
arbejdsulykker)

IRR=0,55; KI: 0,34; 0,91
(signifikant lavere forekomst af
ALVORLIGE arbejdsulykker)

Sikkerhedsinstruktion:

IRR= 0,83; KI: 0,65; 1,06
(Ikke signifikant lavere forekomst
af arbejdsulykker)

IRR=0,97; KI: 0,58; 1,61
(ikke signifikant lavere forekomst
af ALVORLIGE arbejdsulykker)

Ulykkesindsats:

IRR= 0,73; KI: 0,57; 0,92
(signifikant lavere forekomst af
arbejdsulykker)

IRR=0,60; KI: 0,41; 0,88
(signifikant lavere forekomst af
ALVORLIGE arbejdsulykker)

(*) Tal under 1 betyder lavere risiko og tal over 1 betyder højere risiko for arbejdsulykker

Vi definerede arbejdssteder, som havde en samlet høj indsats på både systematisk og
konkret arbejdsmiljøindsats som proaktive. Disse blev sammenlignet med arbejdssteder,
der scorede lavt på begge dimensionerne (inaktiv arbejdsmiljøindsats). Vi fandt at
arbejdssteder med en proaktiv arbejdsmiljøindsats havde en lavere forekomst af
arbejdsulykker, som dog ikke var signifikant (IRR=0,91; KI: 0,77‐1,07), end arbejdssteder
med en inaktiv indsats. Når vi udførte samme analyse med alvorlige arbejdsulykker,
havde den proaktive arbejdsmiljøindsats signifikant lavere risiko for arbejdsulykker
(IRR=0,67; KI: 0,52‐0,88), se tabel 16 for øvrige analyser.
Tabel 16: De to dimensioner af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og de fire typer af
arbejdsmiljøindsats og sammenhæng med alvorlige arbejdsulykker.
De to dimensioner af
Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats

Konkret indholdsorienteret fokus

I lav grad

I høj grad

I lav grad

Inaktiv (IRR=1)

Reaktiv (IRR=1,02; KI:
0,64-1,65)

I høj grad

Dekoblet (IRR=0,78;
KI: 0,59-1,04)

Proaktiv (IRR=0,67;
KI: 0,52-0,88)

Systematisk
procesorienteret fokus

Virksomheder, der havde en høj grad af indsats på det systematiske arbejdsmiljøarbejde,
men en lav grad af indsats på det konkrete arbejdsmiljøarbejde, havde ikke lavere risiko
for arbejdsulykker, set i forhold til arbejdssteder med en inaktiv arbejdsmiljøindsats.
Arbejdsmiljøindsatsen i disse virksomheder betegner vi dekoblet, og analyserne tyder på
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at de ikke adskiller sig fra arbejdssteder med en ’inaktiv arbejdsmiljøindsats’ med hensyn
til at reducere arbejdsulykker. Analysen ændrede sig ikke for alvorlige arbejdsulykker.
Virksomheder der havde en høj grad af konkret arbejdsmiljøindsats, men lille grad af
systematisk arbejdsmiljøindsats, havde reduceret arbejdsulykkerne, set i forhold til
arbejdssteder med en inaktiv arbejdsmiljøindsats, men forskellen var ikke signifikant. Vi
betegner arbejdsmiljøindsatsen for denne gruppe af arbejdssteder som reaktiv. En
forsigtig tolkning af resultaterne tyder på at det ikke er tilstrækkeligt alene at have en høj
indsats på dimensionen systematisk arbejdsmiljøindsats, da det ser ud til at medføre en
dekoblet arbejdsmiljøindsats.
Samtidig viser ovenstående at proaktive indikatorer (leading indicators) for
virksomheders arbejdsmiljøindsats må indeholde indikatorer for både virksomhedernes
systematiske og konkrete arbejdsmiljøindsats. Det er endvidere værd at noteres sig, at
’prioritering af arbejdsmiljøet’ ser ud til at have den relativt stærkeste sammenhæng med
mindre risiko for alvorlige arbejdsulykker, efterfulgt af ’risikohåndtering’ (bilag 3, tabel
B3.3).
Resultaterne viste endvidere at der var store forskelle mellem store og små
virksomheder samt forskelle mellem de forskellige brancher (BR10), men resultater er
dog usikre pga. små stikprøver i disse analyser, hvor der er opdelt på branchegrupper
(bilag 3, B3.4 og B3.5).

Kvaliteten af de fem indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøsats
I tidligere afsnit har vi beskrevet faktoranalyserne og de etablerede skalaer for
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. I dette afsnit vurderes pålidelighed og validitet af
de fem udviklede indikatorer. Dette tager udgangspunkt i figur 2 (se metodeafsnittet).
Som beskrevet i metoden blev følgende fire kriterier for pålidelighed og validitet
anvendt (Mokkink et al., 2010):
1. Indholdsvaliditet (content validity)
2. Strukturel validitet (structural validity)
3. Pålidelighed, intern konsistens (reliability, internal consistency)
4. Begrebsvaliditet (construct validity)

Indholdsvaliditet (content validity)
For de tre indikatorer for den konkrete arbejdsmiljøindsats var der generelt god
overensstemmelse mellem de forventede kategorier og resultatet af faktoranalyserne
(indholdsvaliditet), dvs. vi kunne identificere klynger af spørgsmål der beskrev
kategorier kendt fra forskningslitteraturen. Ideen med faktoranalyserne er at undersøge
om spørgsmål der måler samme begreb eller emne, bliver grupperet i samme faktor. For
de tre indikatorer for den konkrete arbejdsmiljøindsats var der god overensstemmelse
mellem de teoretiske begreber og resultatet af faktoranalyserne (indholdsvaliditet), dvs.
vi kunne identificere klynger af spørgsmål der afspejlede begreber kendt fra
forskningslitteraturen. For de to indikatorer for den systematiske arbejdsmiljøindsats var
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der ligeledes god overensstemmelse mellem de forventede kategorier og resultatet af
faktoranalyserne (indholdsvaliditet). Men der var dog kun tre spørgsmål for ’prioritering
af arbejdsmiljøet’, hvorfor 1‐2 ekstra spørgsmål for denne faktor ville formentlig styrke
indikatoren.

Strukturel validitet (structural validity)
Faktoranalyserne viste at de identificerede grupper (’klynger) af spørgsmål, for de fem
udvalgte arbejdsmiljømål, kunne etablere relevante indikatorer (mål for
arbejdsmiljøindsatsen), hvor der var høj faktorladning (de korrelerede med hinanden)
for de items der indgik i disse indikatorer (strukturel validitet) (se også figur 6 og figur 7
i resultatafsnittet).

Pålidelighed / intern konsistens (internal consistency)
Med ’intern konsistens’ måles i hvilken udstrækning de spørgsmål der indgår i en skala
faktisk måler den samme bagvedliggende teoretiske variabel, eksempelvis de fem
spørgsmål der indgår i målingen af ‘integration af arbejdsmiljøarbejdet’. Alle fem
indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats viste generelt en høj grad af
pålidelighed målt med Cronbach’s alfa (intern konsistens), som lå over de anbefalede
niveau på 0,7 (se bilag 4).
Endelig vurderes ’begrebsvaliditeten’ (4), der udtrykker i hvilken grad scorer for de
udviklede skalaer prædikterer (forudsiger) arbejdsulykker, og dermed kan fungere som
en indikator for arbejdsulykker (Mokkink et al., 2010; Robson & Bigelow, 2010; Robson et
al., 2017; Robson et al., 2010). For eksempel testes hvorvidt de teoretiske antagelser om
høje scorer for ‘integration af arbejdsmiljøarbejdet’ hænger sammen med lav risiko for
arbejdsulykker.

Begrebsvaliditet (construct validity)
Begrebsvaliditeten udtrykker i hvilken grad scorer for de udviklede skalaer prædikterer
(forudsiger) arbejdsulykker, og dermed kan fungere som en indikator for
arbejdsulykker. Analyserne viste at to udviklede indikatorer for det konkrete
arbejdsmiljøarbejde, ’ulykkesindsats’ og ’risikohåndtering’, kunne prædiktere en positiv
effekt på arbejdsulykker, og dermed har god begrebsvaliditet. Indikatoren
’sikkerhedsinstruktion’ kunne ikke prædiktere anmeldte arbejdsulykker og heller ikke
alvorlige arbejdsulykker (mere end 30 dages fravær). Skalaen til at måle
’sikkerhedsinstruktion’ har således en ringe begrebsvaliditet, idet den ikke afspejler den
forventede reduktion i risiko for arbejdsulykker. Noget forskning tyder på at teorien for
effekten af sikkerhedsinstruktion ikke er korrekt, hvorfor der sandsynligvis ikke blot er
tale om et måleproblem. Denne skala for ’sikkerhedsinstruktion’ kan således ikke anbefales
som en proaktiv indikator for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.
De to udviklede skalaer for det systematiske arbejdsmiljøarbejde viste lidt forskellige
billeder. Skalaen ’prioritering af arbejdsmiljøet’ viste sig pålidelig og valid, og prædikterede
både alle arbejdsulykker og alvorlige arbejdsulykker. Analysen af begrebsvaliditeten
viser således at denne skala afspejler de teoretiske begreber, idet vi observerede den
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forventede reduktion i risiko for arbejdsulykker for arbejdssteder der scorede højt på
skalaen.
Skalaen ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ viste sig pålidelig og valid, men havde en
negativ effekt på alle anmeldte arbejdsulykker, men for branchegruppen ’industri og
energi’ viste høje værdier på indikatoren dog positiv effekt på alle arbejdsulykker (bilag
3), og den viste også reduktion i de alvorlige arbejdsulykker, og derfor vurderer vi
samlet at begrebsvaliditeten er god. På grund af underrapporteringen af mindre
alvorlige arbejdsulykker tillægger vi sammenhængen med alvorlige arbejdsulykker
større værdi. Hvor antal alvorlige ulykker pr. 1000 medarbejdere er relativt uafhængig af
virksomhedsstørrelse, så anmeldes der omkring halvt så mange anmeldepligtige
arbejdsulykker på mindre arbejdssteder (1‐9 ansatte) set i forhold til arbejdssteder med
10 eller flere ansatte (Tabel B1.6 i bilag 1). Dette bekræfter den viden der er om
rapportering af arbejdsulykker, at mindre alvorlige arbejdsulykker ikke rapporteres i
samme omfang i mindre virksomheder, som i større virksomheder. Skalaen for begrebet
’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ afspejler således det teoretiske begreb, når vi anvender
alvorlige arbejdsulykker som udfald.

Samlet vurdering af indikatorerne
Endelig blev den samlede vurdering af indikatorerne vurderet på en skala fra ringe til
perfekt. Ingen blev vurderet som perfekte, hvor en vigtig faktor var at indikatorerne ikke
fuldt ud afspejlede de teoretiske begreber. Det var heller ikke forventeligt, da VAI
undersøgelsen ikke specifikt var udviklet til at afprøve teoretiske begreber i relation til
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Det er på den anden side tydeligt at flere af
variablene er inspireret af en systematisk arbejdsmiljøindsats som det er kendt fra
certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer, ligesom spørgsmål relateret til de konkrete
indsatser til en vis udstrækning har inkorporeret viden fra hvad der virker i
forebyggelsen af arbejdsulykker samt praksisviden om ulykkesforebyggelse. Men det er
også klart at de spørgsmål der ligger til grund for skalaen ’sikkerhedsinstruktion’, at viden
ikke afspejler den evidens der er på dette område (Dyreborg et al., 2013; Hinze et al.,
2013; Laberge et al., 2014).
Indikatoren ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ blev i første omgang vurderet ringe, idet
begrebsvaliditet blev vurderet lav, idet effekten ikke var som forventet på alle ulykker,
som beskrevet ovenfor. Men det var ikke tilfældet med alvorlige arbejdsulykker, hvor
indikatoren prædikterede arbejdsulykker (IRR = 0,66; KI: 0,45‐0,97). Det skal samtidigt
gøres klart, at der, efter forfatternes bedste viden, ikke er internationale validerede
skalaer for disse indikatorer, hvorfor denne evaluering er den første af sin art for de
skalaer der er inkluderet i denne rapport (Robson & Bigelow, 2010). Disse skalaer bør
således valideres med et andet datamateriale i fremtiden.
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Tabel 17: Opsummering af evalueringsresultater af de fem indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats.
Indholdsvaliditet

Indikatorer for
Virksomhedernes
Arbejdsmiljøindsats:
Skala 2
Sikkerheds-instruktion
Skala 3
Risikohåndtering
Skala 17
Ulykkesindsats
Skala 1
Prioritering af
arbejdsmiljøet
Skala 5
Integration af
arbejdsmiljøarbejdet

Strukturel
validitet

Intern konsistens

Begrebs-validitet

Samlet vurdering
Ringe, god, meget
god, perfekt

Kvalitativ
Vurdering
(1-5)

Mål for
Korrelering
Lavest-højest

Cronbach’s Alpha

Prædikterer
ulykker?
Rate Ratio (KI)

Kvalitativ
vurdering

4

0,75-0,91

0,89

0,83 (0,65-1,06)

Ringe

3

0,52-0,84

0,64

0,56(0,42-0,74)

God

4

0,53-0,88

0,93

0,73 (0,57-0,92)

Meget god

3

0,61-0,83

0,70

0,62 (0,48-0,79)

God

3

0,7-0,92

0,88

1,02(0,83-1,26)

God
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Diskussion
Projektet fandt at spørgeskemaundersøgelsen VAI kan anvendes til at etablere relevante
indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Med relevante indikatorer skal der
i denne sammenhæng forstås indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats der er
i overensstemmelse med dimensioner i den videnskabelige litteratur, som der enten er
teoretisk eller empirisk belæg for. Tre indikatorer kunne være proaktive indikatorer for
alle anmeldepligtige arbejdsulykker. En indikator ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’,
prædikterede kun alvorlige arbejdsulykker. En indikator ’sikkerhedsinstruktion’ kunne
hverken prædiktere alle anmeldepligtige arbejdsulykker eller de alvorlige
arbejdsulykker. Selv for de indikatorer der havde prædiktiv validitet er der behov for at
disse blev bedre underbygget i VAI spørgeskemaet.

Styrker
VAI er et relativt stort stratificeret datasæt der inkluderede 20.455 virksomheder fra VAI
2012, VAI2014 og VAI2017. Der er anvendt register data (anmeldte arbejdsulykker), hvor
der er taget højde for risiko på job og arbejdsstedsniveau (produktionsenhedsnummer).
Både en medarbejder og leder har været inviteret til at svare på spørgeskemaet, idet
disse kan have forskellige vurderinger af arbejdsmiljøindsatsen. Vi har taget højde for
forskelle i deres besvarelser i de statistiske analyser.
Det er også en styrke, at karakteren af arbejdsulykker (til forskel for mere
nedslidningsprægede belastninger) gør, at der er ingen eller relativt kort latenstid
mellem ulykken og skaden, men også mellem ulykkesindsatser på arbejdsstederne og
potentielle effekter på arbejdsulykker. Det betyder at vi med analyser af sammenhænge
mellem proaktive indikatorer for forebyggelse af arbejdsulykker og forekomst af
arbejdsulykker, kan forvente at se en relativt tidlig effekt af indsatsen, set i forhold til
arbejdsskader med lang latenstid. I dette projekt er der fulgt op fra tidspunktet for svar
på VAI og to år frem.

Begrænsninger
VAI har ikke, som udgangspunkt, være designet til at skelne mellem den systematiske
og konkrete arbejdsmiljøindsats, hvilket kan være en begrænsning. For de to indikatorer
for den systematiske arbejdsmiljøindsats kunne der ønskes et bedre match mellem de
teoretiske og operationelle variable. Spørgsmål i VAI dækker ikke helt de dimensioner
som der er i den teoretiske litteratur, fx vedrørende ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’,
kunne det være relevant i fremtidige spørgeskemaundersøgelser i højere grad at
inkludere flere spørgsmål, fx omkring integration af arbejdsmiljøarbejdet i andre
aktiviteter i virksomheden, om ledere har arbejdsmiljøarbejdet som en del af deres
kerneopgaver. Det er ikke tilstrækkeligt at der blot måles på om formelle rammer og
krav i arbejdsmiljøloven overholdes, fx årlig arbejdsmiljødrøftelse og AMO møder, som
vi også har udeladt da de ikke loadede på faktoren ’integration’.
For ’prioritering af arbejdsmiljøindsatsen’, hvor der kan være behov for at evaluere denne
prioritering, fx ift. andre vigtige forhold, fx produktivitet, tidsplaner osv., altså
’prioritering af arbejdsmiljøindsatsen’ i forhold til andre hensyn. Dvs. en præcisering af
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spørgsmålene med inspiration fra sikkerhedsklimamålinger. Overordnet er det vigtigt, at
spørgsmål og indikatorer der er relativt ’distale’ i forhold til det udfald, der proaktivt
skal sættes ind over for, her arbejdsulykker, er meget præcise i forhold til de mekanismer
der forbinder disse indikatorer med arbejdsulykker.
En anden begrænsning er at virksomhedernes arbejdsmiljøindsats er baseret på en
ledelsesrepræsentant og/eller en medarbejders rapportering og repræsenterer måske
ikke helt den faktiske indsats. Vi har dog kontrolleret for om det er en leder eller
medarbejder, eller begge dele, der har besvaret spørgeskemaet. Men dette gav ikke
nogen signifikant ændring i resultaterne af opfølgningsstudiet.
Vi må forvente at for den systematiske arbejdsmiljøindsats på arbejdspladsen går der
længere tid før disse har effekt set ift. konkrete ulykkesindsatser. Der kan således være
forskel på den relevante opfølgningstid for de systematisk og de konkrete
arbejdsmiljøindsatser. Vi har dog fulgt arbejdsstederne i 2 år efter måletidspunktet i VAI,
og forventer derfor at de systematiske indsatser har nået at få effekt også, ligesom vi må
forvente at den tilstand vi måler med skalaerne kan have været tilstede før
måletidspunktet også. Der kan dog også være forskel på hvor nemt det er at fastholde et
sikkerhedstiltag over tid, fx må mere adfærdsbaserede tiltag, såsom instruktion og
opfølgning på sikker arbejdspraksis vedligeholdes løbende, hvorimod substitution og
tekniske foranstaltninger kan have en mere varig effekt på forekomst af arbejdsulykker.
Som nævnt kan viden om hvilken forebyggelse der er implementeret for at nedbringe
arbejdsulykkerne være en vigtig indikator, der kan tænkes ind i et mere udviklet VAI
spørgeskema.
Det var ikke muligt at koble alle virksomheder i registeret, og vi ved ikke om det er
bestemte grupper af virksomheder der ikke er inkluderet, hvilket kan give en skævhed.
Vi har heller ikke kunnet lokalisere hvad der gjorde, at ikke alle virksomheder kunne
identificeres og kobles i Danmarks Statistik.
Forskelle i rapportering af arbejdsulykker mellem arbejdssteder og brancher kan betyde
bias i sammenhængen mellem skalaer og arbejdsulykker, hvor det er kendt at især
mindre alvorlige arbejdsulykker rapporteres i mindre grad. Det var grunden til at der
blev udført sensitivitetsanalyse på alvorlige arbejdsulykker, der havde betydning for
resultaterne. Det må derfor anbefales i opfølgende analyser at begrænse disse til
alvorlige arbejdsulykker, hvor underrapportering er mindre.
Vi havde en svarprocent på lidt under 50 %, hvilket kan være et problem for
repræsentativiteten, og især om virksomheder med ringere arbejdsmiljø vælger ikke at
svare. En bortfaldsanalyse viste dog at der ikke var signifikant forskel mellem
virksomheder der havde svaret på VAI og virksomheder der ikke havde svaret på VAI.
Dette tyder på at bortfaldet ikke har introduceret en bias relateret til forskelle i
arbejdsulykker mellem de arbejdssteder der har svaret på VAI, og de arbejdssteder der
har svaret.
Det er en begrænsning at mindre virksomheder (1‐9 ansatte) passer mindre godt ind ift.
indikatorer om systematisk arbejdsmiljøindsats. For at undgå bias er disse mindre
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virksomheder derfor taget ud i de prospektive analyser. For mindre virksomheder må
det overvejes om den systematiske arbejdsmiljøindsats kan måles med andre spørgsmål
og indikatorer. Der er ikke noget principielt til hinder for at mindre virksomheder kan
både prioritere og integrere arbejdsmiljø i øvrige funktioner, det ligger faktisk helt
naturligt for disse virksomheder, da de netop er små, og aktiviteter derfor ikke er fordelt
på en række organisatoriske enheder. Men der er klart en udfordring med at anvende
begreber og spørgsmål om organisering af arbejdsmiljøarbejdet på mindre
virksomheder, når de primært er udviklet med tanke på større virksomheder. Det er dog
værd at bemærke, at mindre virksomheder (1‐9 ansatte) ikke nødvendigvis scorer lavere
end større virksomheder på disse spørgsmål.
Det var ikke muligt at lave opfølgningsanalyser for alle brancher, da stikprøven var for
lille. Det betyder at estimaterne på brancheniveau ikke er konsistente, og for en del af
dem er der tale om usikre estimater. I bilag 3 vises disse resultater for de brancher hvor
vi vurderede at estimaterne var sikre. For branchen ’Industri og energi’ (branchegruppe
3) var sammenhængene mellem alle fem indikatorer (proaktive indikatorer) og
arbejdsulykker signifikante. Således også for indikatorerne ’Sikkerhedsinstruktion’ og
’Integration af arbejdsmiljøet’, der viste ikke signifikante resultater for alle brancher samlet.
For brancherne, bygge og anlæg; landbrug, slagteri og fødevarer; samt politi, renovation
mv., vurderede vi estimaterne som sikre, men de var ikke signifikante. For de øvrige
brancher var estimaterne ikke sikre, formentlig pga. for små stikprøver.
Det kan overvejes at anvende andre statistiske metoder, samt evaluere på mere
aggregerede brancher, og opdele i ’dynamiske brancher’ med stærkt skiftende
risikoforhold, såsom transport, bygge og anlæg, ’statiske brancher’ med relativt stabile
risikoforhold, såsom industri og energi, samt øvrige, såsom kontor, hospitaler,
undervisning og forskning mv.
En anden begrænsning i de anvendte VAI spørgeskemadata er, at vi ikke ved hvor
effektive konkrete forebyggende indsatser er, fx om de faktisk er effektive i forhold til at
forebygge arbejdsulykker. Selv om virksomhederne rapporterer, at de har gennemført
konkrete indsatser, så kender vi ikke typen af tiltag, hvilke dele af virksomheden de er
implementeret i, og i hvor lang tid disse tiltag har virket og om det blot er enkeltstående
tiltag eller hyppigt forekommende tiltag. Eksempelvis, kan det være relevant hvor ofte
der foretages sikkerhedsgennemgange, ugentligt, månedligt eller årligt, da dette kan
have betydning for effekten på arbejdsulykkerne.
Endelig kan det være en begrænsning at vi ikke, inden for projektets rammer, har kunnet
undersøge flere af de fremfundne 18 indikatorer, som kunne være potentielle proaktive
indikatorer for arbejdsulykker. Især to indikatorer kunne være relevante, nemlig skala 12
om ’den psykosociale arbejdsmiljøindsats’ og skala 16 om ’den fysiske arbejdsmiljøindsats’. I
den psykosociale arbejdsmiljøindsats indgår indflydelse, prioritering og fordeling af
arbejdsopgaver, arbejdsmængde og tidspres, som kunne være af relevans for udfald på
arbejdsulykker. For skala 16 om ’den fysiske arbejdsmiljøindsats’ indgår spørgsmål, såsom
tunge løft og fysisk krævende arbejde mv. som kunne være af relevans for
arbejdsulykker. Begge disse indikatorer (proaktive indikatorer) kunne være potentielt
relevante for udfald på arbejdsulykker, og dermed styrke dimensionen ’den konkrete
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arbejdsmiljøindsats’. Skala 6 ’organisering af arbejdsmiljøarbejdet’ og skala 7
’arbejdsmiljøorganisation og uddannelse’ kunne være et supplement til dimensionen ’den
systematiske arbejdsmiljøindsats’.
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Konklusion
Rapporten udviklede fem indikatorer på virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, som vi
definerede som proaktive indikatorer for arbejdsulykker. Disse proaktive indikatorer måles
med en skala baseret på spørgsmål fra virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI). Vi
fulgte arbejdssteder fra VAI op i registeret for anmeldte arbejdsulykker (Danmarks
Statistik) for at undersøge sammenhæng mellem de fem proaktive indikatorer (skalaer)
og arbejdsulykker. Det var forventet, at høje skalaværdier for disse fem proaktive
indikatorer ville have sammenhæng med en lav forekomst af arbejdsulykker.
For dimensionen ’virksomhedernes systematiske arbejdsmiljøindsats’, viste analyserne,
at på de arbejdssteder der scorer højest på indikatoren ’Prioritering af arbejdsmiljøet’ har
medarbejderne 38 % lavere risiko (IRR=0,62; KI: 0,48‐0,79) for at komme ud for
anmeldepligtige arbejdsulykker, set i forhold til de arbejdssteder der scorer lavest på
denne indikator. Medarbejderne havde 53 % lavere risiko (IRR=0,47; KI: 0,30‐0,73) for at
komme ud for alvorlige arbejdsulykker, på de arbejdssteder der scorer højest på
prioritering af arbejdsmiljøet, set i forhold til arbejdspladser der scorede lavest. Det
betyder at høje værdier for indikatoren ’ Prioritering af arbejdsmiljøet’ hænger sammen
med en signifikant, moderat reduktion i anmeldepligtige arbejdsulykker, og en
signifikant stærk reduktion i alvorlige arbejdsulykker.
Indikatoren ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ i virksomhedens øvrige funktioner, viste en
lille, men ikke‐signifikant, forøget risiko på 2 % (IRR=1,02; KI: 0,83‐1,26) for at
medarbejdere kom ud for arbejdsulykker på de arbejdssteder der scorede højest på
denne indikator. Når vi alene ser på alvorlige arbejdsulykker, så ser billedet noget
anderledes ud, idet medarbejdere havde en 34 % mindre risiko (IRR = 0,66; KI: 0,45‐0,97)
for at komme ud for alvorlige arbejdsulykker, på arbejdssteder der scorede højt på denne
indikator. For indikatoren ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’ finder vi at der er en moderat
reduktion af alvorlige arbejdsulykker, men vi finder ikke en reduktion i alle
anmeldepligtige arbejdsulykker. Resultatet for denne sidste indikator kan især være
påvirket af underrapportering, fordi især større arbejdssteder scorer højt på denne
indikator samtidig med at de er bedre til at rapportere arbejdsulykker, set i forhold til
mindre arbejdssteder, der scorer lavere på ’integration af arbejdsmiljøarbejdet’.
For dimensionen ’virksomhedernes konkrete arbejdsmiljøindsats’ viste analyserne, at på de
arbejdssteder der scorede højest på skalaen for ’Ulykkesindsats’ har medarbejderne 21 %
(IRR=0,79; KI: 0,64‐0,98) lavere risiko for at komme ud for en anmeldepligtig
arbejdsulykke, set i forhold til de arbejdssteder der scorede lavest på denne skala.
Tilsvarende på arbejdspladser med høj score for ’Risikohåndtering’ har medarbejdere 44 %
(IRR=0,56; KI: 0,42‐0,74) mindre risiko for arbejdsulykker. Vi ser samme mønster for
alvorlige arbejdsulykker, hvor medarbejderne har 40 % (IRR=0,60; KI: 0,41; 0,88) lavere
risiko for alvorlige arbejdsulykker, når arbejdsstedet scorer højt på ’Ulykkesindsats’, og 45
% (IRR=0,55; KI: 0,34; 0,91) lavere risiko for arbejdsulykker på de arbejdssteder der scorer
højt på ’Risikohåndtering’, igen set i forhold til de arbejdssteder der scorede lavest på
disse skalaer.
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Denne sammenhæng til anmeldepligtige arbejdsulykker finder vi ikke for
’sikkerhedsinstruktion’, hvor resultaterne ikke var signifikante (IRR=0,83; KI: 0,65‐1,06), og
ej heller signifikante, selv når vi testede med alvorlige arbejdsulykker (IRR=0,97; KI: 0,58‐
1,61). Anderledes ser det ud for indikatorerne ’Ulykkesindsats’ og ’risikohåndtering’ hvor
høje værdier hænger sammen med en signifikant, lav til moderat reduktion i
arbejdsulykkerne, og der er tale om en moderat til stærk sammenhæng med alvorlige
arbejdsulykker.
Vi var også interesseret i at undersøge om de arbejdssteder der lå højest på både
dimensionen konkret arbejdsmiljøindsats og systematisk arbejdsmiljøindsats, havde
lavere risiko for arbejdsulykker, end arbejdssteder der lå lavt på begge dimensioner. Vi
betegner arbejdsmiljøindsatsen ’proaktiv’, når der scores højt på begge disse dimensioner,
og ’inaktiv’, når der scores lavt på begge dimensioner. Arbejdssteder med en proaktiv
arbejdsmiljøindsats havde en relativt lavere, men dog ikke‐signifikant, forekomst af
arbejdsulykker, (IRR=0,91; KI: 0,77‐1,07), set i forhold til arbejdssteder med en inaktiv
arbejdsmiljøindsats. Dog havde arbejdssteder med en proaktiv arbejdsmiljøindsats
signifikant lavere risiko for alvorlige arbejdsulykker (IRR=0,67; KI: 0,52‐0,88), igen i
forhold til arbejdssteder med en inaktiv indsats. Vi formoder at denne sammenhæng ville
være endnu stærkere, hvis sikkerhedsinstruktion ikke var inkluderet i analysen.
For virksomheder, der havde en høj grad af systematisk arbejdsmiljøindsats, men lav
grad af konkret arbejdsmiljøindsats, blev der ikke fundet en større effekt på forekomst af
arbejdsulykker, set i forhold til arbejdssteder med en inaktiv arbejdsmiljøindsats. Det
tyder på, at virksomheder der alene har en høj grad af systematisk arbejdsmiljøindsats,
ikke ser ud til at adskille sig fra arbejdssteder med en ’inaktiv arbejdsmiljøindsats’, med
hensyn til at reducere forekomst af arbejdsulykker. Arbejdsmiljøindsatsen i disse
virksomheder betegnes dekoblet, underforstået at arbejdsmiljøindsatsen er dekoblet fra
konkret arbejdsmiljøpraksis i virksomhederne.
Virksomheder der havde en høj grad af konkret arbejdsmiljøindsats, men lille grad af
systematisk arbejdsmiljøindsats, havde lavere forekomst af arbejdsulykker, set i forhold
til arbejdssteder med en inaktiv arbejdsmiljøindsats, men forskellen var dog ikke
signifikant. Vi betegner arbejdsmiljøindsatsen for denne gruppe af arbejdssteder som
reaktiv. Det er dog resultater der må underbygges i opfølgende analyser.
Proaktive indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats må indeholde indikatorer
for både den systematiske arbejdsmiljøindsats samt proaktive indikatorer for de
konkrete forebyggende tiltag på arbejdspladsen. Sidstnævnte er vigtigt fordi
arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne kan være dekoblet, ved at der primært er fokus
på ’papirarbejde’ og ’compliance’, og i mindre grad på den konkrete forebyggelse.
Proaktive indikatorer for den systematiske arbejdsmiljøindsats er vigtige, da denne
indsats ser ud til at styrke de konkrete og ulykkesspecifikke indsatser, idet
virksomhedernes prioritering af arbejdsmiljøindsatsen har sammenhæng med mindre
forekomst af arbejdsulykker.
Rapporten konkluderer dermed at det er muligt at anvende VAI til at udvikle
indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, men der er behov for at præcisere
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de spørgsmål der indgår i spørgeskemaundersøgelsen. Især er der behov for at skelne
mere klart mellem spørgsmål der retter sig mod strategier, politikker og procedurer og
så spørgsmål der retter sig mod den konkrete arbejdsmiljøindsats på det enkelte
arbejdssted. Rapporten viser også, at nogle af de kerneaktiviteter som virksomhederne
gennemfører i høj grad bidrager til at reducere risikoen for at medarbejdere kommer ud
for arbejdsulykker. Det vil sige, at de enkelte arbejdssteders ulykkesindsatser har positiv
indflydelse på sikkerheden i arbejdet.
Endelig konkluders det at VAI undersøgelsen er en vigtig datakilde for både den
løbende monitorering af virksomhedernes aktiviteter og indsats i arbejdsmiljøarbejdet,
men også en vigtig database i forskningen i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats,
herunder hvilke indsatser der har effekt på at nedbringe arbejdsulykkerne på
arbejdsstedernes, og hvor yderligere indsatser kan bidrage til de nationale mål for
arbejdsmiljøet.
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Anbefalinger til det fremtidige VAI spørgeskema
Nedenfor er nogle anbefalinger til udviklingen af VAI som måleinstrument i den
fremadrettede overvågning af arbejdsmiljøindsatsen.
Anbefaling 1. Der må udvikles spørgsmål der mere klart skelner mellem den
systematiske arbejdsmiljøindsats, som har et organisatorisk og
procesorienteret fokus, og så den konkrete arbejdsmiljøindsats, der har
fokus på hvilke forebyggende tiltag der faktisk er implementeret i
praksis.
Overordnet anbefales det at de systematiske indikatorer kunne være tværgående på
brancher, idet disse faktorer er mere generiske, og det henter også belæg i
forskningslitteraturen. Dog anbefales det at udarbejdes særlige spørgsmål for
virksomheder under 10 ansatte, og måske endda for virksomheder under 35 ansatte
(AMO regler).
Anbefaling 2. Skalaerne ’integration af arbejdsmiljøindsatsen’ og ’prioritering af
arbejdsmiljøarbejdet’ kunne behøve 1‐2 spørgsmål mere.
Eksempelvis kunne det være spørgsmål der relaterede sig til integration af sikkerhed og
arbejdsulykker i ledermøder (ikke med i VAI 2017) og spørgsmål vedrørende ledernes
engagement og ansvar for arbejdsmiljøet. Et andet spørgsmål der er udeladt i VAI 2017
er ’Resultater på arbejdsmiljøområdet indgår i lederes resultatkontrakter eller bonusordning’.
Dette er ellers et meget relevant spørgsmål, der kan afdække incitamenter for ledere til at
tage arbejdsmiljø med i deres daglige beslutninger, men i resultaterne af
faktoranalyserne loadede dette spørgsmål lavt på faktoren ’integration’ (faktorladning
på 0,32), hvorfor dette spørgsmål ikke blev inkluderet i denne skala i de videre analyser.
Men det kunne være relevant at udvikle dette spørgsmål, sådan at det dækker mere end
resultatkontrakter og bonusordninger, men mere bredt spørger til hvordan ledelsen
integrerer sikkerhed i de daglige arbejdsopgaver og beslutninger på arbejdspladsen.
Indikatoren ’prioritering af arbejdsmiljøarbejdet’ bygger kun på tre spørgsmål, og det vil
øge sikkerheden i denne indikator, hvis den også kunne tilføjes 1‐2 spørgsmål mere.
I forlængelse af ovenstående anbefales det at spørgsmålet ’Indgår nogle af følgende
elementer… Arbejdsmiljø er et punkt på dagsordenen på ledermøder’ fastholdes i den nye VAI
survey, da denne ikke er med i VAI2017, og bidrager til skala 5 om ’integration af
arbejdsmiljøindsatsen’ i de øvrige ledelsesaktiviteter (de anvendte spørgsmål kan findes i
bilag 6).
Anbefalingen til at inddele virksomheders arbejdsmiljøindsats i to dimensioner, giver
mulighed for mere klart at kunne inddele arbejdsmiljøindsatsen i fire grundtyper (se
tabel 16). I denne rapport betegner vi således arbejdsmiljøindsatsen ’proaktiv’, når der
både er en høj indsats på det systematiske og det konkrete arbejdsmiljø. Det kan danne
udgangspunkt for at vurdere på hvilke punkter at arbejdsstedet har behov for at få
udviklet arbejdsmiljøindsatsen.
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I forlængelse af de to dimensioner nævnt ovenfor, foreslås også en tredje dimension, der
kunne være arbejdsstedets sikkerhedsklima. Sikkerhedsklima kobler mellem den
overordnede strategi og indsats, og så det konkrete arbejdsmiljøarbejde på det enkelte
arbejdssted.
Anbefaling 3. Viden om arbejdspladsens sikkerhedsklima kunne udgøre en tredje
dimension i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
I forlængelse af ovenstående kunne det overvejes at inddrage viden om sikkerhedsklima
i den fremtidige udformning af VAI, da det er en af de forskningsområder, hvor der er et
relativ solid dokumentation for sammenhængen mellem et niveauet af
sikkerhedsklimaet på tværs af brancher og forekomsten af arbejdsulykker (Ajslev et al.,
2018; Kines et al., 2010). Samtidig måler sikkerhedsklima en række dimensioner, som
relaterer sig til koblingen mellem den systematiske arbejdsmiljøindsats og prioriteringen
af arbejdsmiljø i det konkrete arbejdsmiljøarbejde, både medarbejdernes prioritering og
ledelsens prioritering af det daglige arbejdsmiljøarbejde. Sikkerhedsklima kunne udgøre
en tredje dimension i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, som et bindeled mellem de
to dimensioner der er undersøgt i denne rapport, nemlig den systematiske og konkrete
arbejdsmiljøindsats.
Der er allerede velkendte sikkerhedsklimaspørgeskemaer, såsom NOSACQ‐50, hvor der
er vel afprøvede skalaer (Ajslev et al., 2017; Kines et al., 2011), der også har vist
prædikativ kvalitet (Ajslev et al., 2018). Nogle af disse spørgsmål har også været en del
af Arbejdsmiljø og Helbred undersøgelsen. De spørgsmål der er udviklet for
sikkerhedsklima er generiske, i den forstand at de retter sig på tværs af brancher og fag,
og dermed kan udgøre tværgående mål for prioritering af sikkerhed blandt ledere og
medarbejdere i både store og mindre virksomheder. Spørgsmålene kræver dog
tilpasning, idet de nu er udformet til at skabe viden om sikkerhedsklima ud fra hvordan
den enkelte medarbejder opfatter sikkerhedsklimaet. I et spørgeskema om
virksomhedernes arbejdsmiljø skal spørgsmål i stedet give viden om arbejdsstedets
sikkerhedsklima.
Anbefaling 4. Det anbefales at indikatorer for den konkrete dimension af
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats i højere grad gøres
branchespecifikke
Hvor indikatorer for den systematiske arbejdsmiljøindsats så vidt muligt skal gå på
tværs af brancher, så anbefales det omvendt at indikatorer for den konkrete dimension af
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats i højere grad gøres branchespecifikke, hvorved
spørgsmål om forebyggelse kan blive mere relevant for den enkelte branche.
Eksempelvis er arbejdsulykker mindre frekvente i nogle brancher, såsom kontor og
undervisning. Risikohåndtering ved maskiner er måske mere relevant inden for
industriel produktion, hvorved forflytning af patienter er relevant for hospitaler, men
ikke for byggepladser. Snuble og glideulykker (fald på samme niveau) kan have relevans
på tværs af brancher, hvorimod fald fra stilladser, stiger o.lign. (fald til lavere niveau)
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kan være relevant for nogle, såsom bygge og anlæg, og i mindre grad andre. Der kunne
tages udgangspunkt i de mest frekvente typer af ulykker fra de anmeldte
arbejdsulykker.
Anbefaling 5. Fasthold konkrete spørgsmål om ulykkesindsatser fra VAI 2012 og
2014.
Det er også værd at bemærke, at de konkrete spørgsmål om ulykkesforebyggelse, som er
samlet i skalaen ’Ulykkesindsats’, ikke er med i spørgeskemaundersøgelsen VAI2017. Det
anbefales hermed at introducere disse specifikke spørgsmål igen, da de gav en robust
skala der kunne prædiktere arbejdsulykker.
Anbefaling 6. For nogle typer af konkrete arbejdsmiljøindsatser anbefales det at
anvende Likert skalaer der evaluerer ’hyppighed’ af aktiviteter.
Vedrørende den konkrete arbejdsmiljøindsats kan der være behov for at udvikle
spørgsmål der ser på hyppigheden af forskellige aktiviteter, da hyppighed kan have
betydning for effekten på forekomst af arbejdsulykker. Det betyder at der skal anvendes
en Likert skala der spørger til hyppigheden af en aktivitet (fx ’Aldrig’, ’Sjældent’,
’Sommetider’, ’Ofte’, ’Altid’, eller: ’hele tiden’, ’dagligt’, ’ugentligt’, ’månedligt’,
’sjældnere’). Fx hvor ofte der instrueres eller føres tilsyn med at arbejdet udføres
sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvor ofte der føres tilsyn med arbejdet osv.
Anbefaling 7. Udvikling af mål for de konkrete forebyggende tiltag.
Der er behov for at udvikle spørgsmål der mere præcist spørger ind til kvaliteten af
virksomhedernes arbejdsmiljøindsatser, især hvilke typer af tiltag der faktisk er igangsat.
Sådanne typer af tiltag kunne med fordel tage udgangspunkt i kendte virkemidler i
ulykkesforebyggelsen, eksempelvis om det er arbejdspladsfokuserede indsatser eller
indsatser rettet mod personer og adfærd alene. En mulighed her, at anvende de termer
der er udviklet i forbindelse med STOP‐princippet.
I Dansk sammenhæng og på Europæisk plan, har der været arbejdet med
forebyggelsesprincipperne i forbindelse med kemikampagner under navnet ’STOP
princippet’. Den Europæiske arbejdsmiljølovgivning foreskriver et ’hierarki’ af
foranstaltninger til at forhindre eller begrænse udsættelsen af arbejdere for farlige stoffer
og materialer, i artikel 6 i Rammedirektivet (EU, 1989). Dette forebyggelsesprincip er
universelt og kan i princippet anvendes til alle typer af tiltag og brancher. Det kunne
overvejes at anvende dette princip i den fremtidige overvågning af virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats, ved opdatering af den eksisterende VAI undersøgelse med følgende
elementer.
STOP‐princippet: (Arbejdstilsynet, 2020a, b)
S – Substitution (eliminering)
T – Tekniske foranstaltninger
O – Organisatoriske foranstaltninger
P – Personlige tiltag
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Der kan også tages udgangspunkt i forebyggelsestrappen (Dyreborg et al., 2020), der vil
give flere afkrydsningsmuligheder, men stadig korresponderer med S.T.O.P.‐ princippet.
S

Substitution
(eliminering)

Fjern risici og faremomenter
Udskift farligt med mindre farligt

T

Tekniske
foranstaltninger

Bekæmpelse af risici dér, hvor den opstår
Tekniske løsninger (maskiner og afskærmning)

O

Organisatoriske
foranstaltninger

Adm. tiltag (politikker, procedurer, APV mv), ændringer i
arbejdets organisering, koordinering, arbejdstider mv.
Tilpasning af arbejdet til mennesket: indretning, metoder,
hjælpemidler, maskiner og værktøj

P

Personlige tiltag

Individuelle tiltag og beskyttelse (bl.a. værnemidler)
Instruktion af arbejdstager, ændre den enkeltes holdning og
viden

Flerstrengede
tiltag

Indeholder to eller flere elementer fra ’STOP’

Der kan tillades flere afkrydsningsmuligheder i VAI spørgeskemaet for dette spørgsmål,
sådan at flerstrengede tiltag i ulykkesforebyggelsen kan inkluderes som mulighed.
Anbefaling 8. Endelig anbefales det at evaluere pålidelighed og validitet af de
forskellige dimensioner i VAI undersøgelsen.
Først og fremmest kunne det være relevant at undersøge VAI spørgeskemaets gennem
kognitive test eller anden form for validering af spørgsmålenes forståelse og
svarmulighederne. Her kunne det også sikres at spørgsmålene gav mening for både
større og mindre virksomheder, hvilket især er relevant for virksomhedernes
systematiske arbejdsmiljøarbejde.
Det kunne yderligere være en vigtig kvalitetssikring af VAI spørgeskemaundersøgelsen,
at koble data fra relevante skalaer, fx med viden fra tilsynsindsatser, for at se om
virksomhedernes vurdering af deres arbejdsmiljøindsats svarer til de målinger som
Arbejdstilsynet har. Alternativt kan der gennemføres audits. De første VOV
spørgeskemaer (virksomhedernes arbejdsmiljøovervågning) blev suppleret med
virksomhedsbesøg, hvor der blev anvendt et audit redskab til at evaluere arbejdsstedets
arbejdsmiljøindsats. De blev så udvalgt på stikprøvebasis.

64

Referenceliste
Abad J, Lafuente E, Vilajosana J. An assessment of the OHSAS 18001 certification
process: Objective drivers and consequences on safety performance and labour
productivity. Safety Science 2013;60:47‐56. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2013.06.011
Ajslev J, Dastjerdi EL, Dyreborg J, Kines P, Jeschke KC, Sundstrup E, Jakobsen MD,
Fallentin N, Andersen LL. Safety climate and accidents at work: Cross‐sectional study
among 15,000 workers of the general working population. Safety Science 2017;91:320‐
325. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.08.029
Ajslev JZN, Sundstrup E, Jakobsen MD, Kines P, Dyreborg J, Andersen LL. Is perception
of safety climate a relevant predictor for occupational accidents? Prospective cohort
study among blue‐collar workers. Scandinavian Journal of Work, Environment and
Health 2018;(4):370‐376. 10.5271/sjweh.3723
Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. Anmeldte arbejdsulykker 2008‐2013.
Tema: Unges og nyansattes ulykkesrisiko. 2013.
Arbejdstilsynet. At vejledning vedrørende arbejde med stoffer og materialer.
Arbejdstilsynet, https://at.dk/regler/at‐vejledninger/arbejde‐stoffer‐materialer‐c‐1‐3/,
2020a.
Arbejdstilsynet. Psykisk arbejdsmiljø ‐ Bilag 1 ‐ Forebyggende tiltag og generelle
forebyggelsesprincipper, Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 om psykisk
arbejdsmiljø, 26. September ed. Arbejdstilsynet,
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/psykisk‐arbejdsmiljoe‐1406/bilag‐1/ 2020b.
Beskæftigelsesministeriet. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed,
BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende). Lovtidende A, Denmark, 2010. s. 8.
Beskæftigelsesministeriet. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, BEK nr 1234 af
29/10/2018. Beskæftigelsesministeriet 2018.
Beskæftigelsesministeriet. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020 med senere
ændringer ‐ ikke autoriseret sammenskrivning. Arbejdstilsynets hjemmeside2020a.
Beskæftigelsesministeriet. Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for
arbejdsmiljøindsatsen. Beskæftigelsesministeriet, 2020b. s. 6.
Binger U, Dyreborg J, Hansen JV, Thomsen BL. Udredning af årsager til udviklingen i
anmeldte arbejdsulykker 1996‐2010 ‐ en registerbaseret undersøgelse. København: Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2013.

65

Bluff L. Systematic management of occupational health and safety. Working Paper 20.
Canberra: National Research Centre for Occupational Health and Safety Regulation,
Regulatory Institutions Network (RegNet), The Australian National University, 2003.
http://regnet.anu.edu.au/research/publications/3011/wp‐20‐systematic‐management‐
occupational‐health‐and‐safety
Bottani E, Monica L, Vignali G. Safety management systems: Performance differences
between adopters and non‐adopters. Safety Science 2009;47(2):155‐162.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2008.05.001
Cornet Y, Gudmundsson H. Building a metaframework for sustainable transport
indicators: Review of selected contributions. Transportation Research Record
2015;2531(1):103‐112.
Dahler‐Larsen P, Sundby A, Boodhoo A. Can occupational health and safety
management systems address psychosocial risk factors? An empirical study. Safety
Science 2020;130:104878. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104878
Dansk Standard D. DS/ISO 45001:2018 ‐ Arbejdsmiljøledelsessystemer – Krav og
vejledning om brug. https://webshop.ds.dk/da‐dk/standard/ds‐iso‐450012018 [Accessed:
28‐Feb‐2020]. 2018.
De Neufville JI. Validating policy indicators. Policy Sciences 1978;10(2):171‐188.
Dellve L, Skagert K, Eklöf M. The impact of systematic occupational health and safety
management for occupational disorders and long‐term work attendance. Social Science
& Medicine 2008;67(6):965‐970. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.05.030
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Fakta om Arbejdsmiljø og Helbred i
Danmark 2018 [Online]. Available: https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/metode.html
[Accessed: 27‐Feb‐2020]. 2018a.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Fakta om virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats 2017 (VAI2017). En spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladser i
Danmark. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), 2018b.
Dyreborg J. The causal relation between lead and lag indicators. Safety Science
2009;47(4):474‐475. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2008.07.015
Dyreborg J, Andersen L‐P, Carstensen O, Cleal B, Grytnes R, Grøn S, Gubba L, Kines P,
Mikkelsen KL, Nielsen K, Nielsen TW, Rasmussen K, Shibuya H, Spangenberg S. FAIS:
Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og
sikkerhedskultur. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2010.

66

Dyreborg J, Gensby U, Limborg H‐J, Pedersen F. Fra forskning til praksis i forebyggelsen
af arbejdsulykker ‐ R2P‐projektet. København: Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø og Team Arbejdsliv: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø N,
2020.
Dyreborg J, Nielsen K, Kines P, Rasmussen K, Olsen O, Lipscomb HJ, Guldenmund FW,
Lund J, Zohar D, Törner M. Safety Interventions for the Prevention of Accidents in the
Work Place. Title registration for a review protocol. The Campbell Collaboration, 2011.
Dyreborg J, Nielsen KJ, Kines P, Dziekanska A, Frydendall KB, Bengtsen E, Rasmussen
K. Review af ulykkesforebyggelse ‐ review af den eksisterende videnskabelige litteratur
om effekten af forskellige typer sikkerhedstiltag til forebyggelse af arbejdsulykker. Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Arbejdsmedicinsk Klinik,
Regionshospitalet Herning, 2013.
EU‐OSHA. ESENER Methodology.
https://visualisation.osha.europa.eu/esener#!/en/methodology, 2021.
https://visualisation.osha.europa.eu/esener#!/en/methodology.
EU. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to
encourage improvements in the safety and health of workers at work. Official Journal of
the European Communities 1989;183:1‐8.
Fernández‐Muñiz B, Montes‐Peón JM, Vázquez‐Ordás CJ. Occupational risk
management under the OHSAS 18001 standard: Analysis of perceptions and attitudes of
certified firms. Journal of Cleaner Production 2012;24:36‐47.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.11.008
Frick K, Jensen PL, Quinlan M, Wilthagen T. Systematic Occupational Health and Safety
Management: Perspectives on an International Development. Amsterdam: Pergamon
Press, 2000.
Frick K, Johanson U. Systematiskt arbetsmiljö ‐ syfte och inriktning, hinder och
möjligheter i verksamhetsstyrningen : En analys av svenska fallstudier. Stockholm:
Arbetsmiljöverket, 2013. Kunskapssammanställning.
Grote GJSs. Response to Andrew Hopkins. Safety Science 2009;4(47):478.
Hale AR, Guldenmund FW, van Loenhout PLCH, Oh JIH. Evaluating safety
management and culture interventions to improve safety: Effective intervention
strategies. Safety Science 2010;48(8):1026‐1035. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2009.05.006
Hinze J, Thurman S, Wehle A. Leading indicators of construction safety performance.
Safety Science 2013;51(1):23‐28. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2012.05.016
Hopkins A. Reply to comments. Safety Science 2009;47(4):508‐510.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2008.07.020
67

Jaspers SØ, Jakobsen LM, Gadegaard CA, Dyreborg J, Andersen LPS, Aust B. Design of a
tailored and integrated violence prevention program in psychiatric wards and prisons.
Work 2019;62:525‐541. doi: 10.3233/WOR‐192888
Kines P, Andersen LPS, Spangenberg S, Mikkelsen KL, Dyreborg J, Zohar D. Improving
construction site safety through leader‐based verbal safety communication. Journal of
Safety Research 2010;41(5):399‐406. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2010.06.005
Kines P, Lappalainen J, Mikkelsen KL, Olsen E, Pousette A, Tharaldsen J, Tómasson K,
Törner M. Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ‐50): A new tool for
diagnosing occupational safety climate. International Journal of Industrial Ergonomics
2011;41(6):634‐646.
Kjellén U. Prevention of accidents through experience feedback. CRC Press, 2000.
Kongsvik T, Albrechtsen E, Antonsen S, Herrera IA, Hovden J, Schiefloe PM. Sikkerhet i
arbeidslivet. First edition ed. Bergen: Fagbokforlaget, 2018.
Kongsvik T, Almklov P, Fenstad J. Organisational safety indicators: Some conceptual
considerations and a supplementary qualitative approach. Safety Science
2010;48(10):1402‐1411. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2010.05.016
Laberge M, MacEachen E, Calvet B. Why are occupational health and safety training
approaches not effective? Understanding young worker learning processes using an
ergonomic lens. Safety Science 2014;68:250‐257.
Lafuente E, Abad J. Analysis of the relationship between the adoption of the OHSAS
18001 and business performance in different organizational contexts. Safety Science
2018;103:12‐22. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.11.002
Lander F, Nielsen KJ, Rasmussen K, Lauritsen JMJO, medicine e. Patterns of work
injuries: Cases admitted to emergency room treatment compared to cases reported to the
Danish Working Environment Authority during 2003–2010. 2014;71(2):97‐103.
Li Y, Guldenmund FW. Safety management systems: A broad overview of the literature.
Safety Science 2018;103:94‐123. 10.1016/j.ssci.2017.11.016
Lingard H, Hallowell M, Salas R, Pirzadeh P. Leading or lagging? Temporal analysis of
safety indicators on a large infrastructure construction project. Safety Science
2017;91:206‐220. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.08.020
Lo CKY, Pagell M, Fan D, Wiengarten F, Yeung ACL. OHSAS 18001 certification and
operating performance: The role of complexity and coupling. Journal of Operations
Management 2014;32(5):268‐280. https://doi.org/10.1016/j.jom.2014.04.004

68

Lund J, Aarø LE. Accident prevention. Presentation of a model placing emphasis on
human, structural and cultural factors. Safety Science 2004;42(4):271‐324.
https://doi.org/10.1016/S0925‐7535(03)00045‐6
Madsen CU, Kirkegaard ML, Dyreborg J, Hasle P. Making occupational health and
safety management systems ‘work’: A realist review of the OHSAS 18001 standard.
Safety Science 2020;129:104843. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104843
Mokkink LB, Terwee CB, Patrick DL, Alonso J, Stratford PW, Knol DL, Bouter LM, de
Vet HCW. The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on
measurement properties of health status measurement instruments: an international
Delphi study. Quality of Life Research 2010;19(4):539‐549. https://doi.org/10.1007/s11136‐
010‐9606‐8
Nielsen KJ. Improving safety culture through the health and safety organization: A case
study. Journal of Safety Research 2014;48:7‐17. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2013.10.003
Nielsen KT. Organization theories implicit in various approaches to OHS management. I:
Systematic Occupational Health and Safety Management. Amsterdam: Pergamon Press,
2000.
Nielsen ML, Dyreborg J, Kines P, Nielsen K, Rasmussen K. Exploring and expanding the
category of young adult workers. Situating young workers’ risk management in the
retail industry. Nordic Journal of Work Life Studies 2013;3(3):219‐243.
Nielsen ML, Jørgensen A, Grytnes R, Nielsen KJ, Dyreborg J. Sikkert arbejde for unge
gennem læring og instruktion. København: Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø, 2017.
Reason J. Managing the Risks of Organizational Accidents. Aldershot: Ashgate, 1997.
Reiman T, Pietikäinen E. Leading indicators of system safety – Monitoring and driving
the organizational safety potential. Safety Science 2012;50(10):1993‐2000.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2011.07.015
Robson LS, Bigelow PL. Measurement properties of occupational health and safety
management audits: A systematic literature search and traditional literature synthesis.
Canadian Journal of Public Health 2010;101(1):S34‐S40.
https://doi.org/10.1007/BF03403844
Robson LS, Clarke JA, Cullen K, Bielecky A, Severin C, Bigelow PL, Irvin E, Culyer A,
Mahood Q. The effectiveness of occupational health and safety management system
interventions: A systematic review. Safety Science 2007;45(3):329‐353.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2006.07.003

69

Robson LS, Ibrahim S, Hogg‐Johnson S, Steenstra IA, Van Eerd D, Amick BC.
Developing leading indicators from OHS management audit data: Determining the
measurement properties of audit data from the field. Journal of Safety Research
2017;61:93‐103. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2017.02.008
Robson LS, Macdonald S, Van Eerd DL, Gray GC, Bigelow PL. Something might be
missing from occupational health and safety audits: Findings from a content validity
analysis of five audit instruments. Journal of Occupational and Environmental Medicine
2010;52(5):536‐543. https://doi.org/10.1097/JOM.0b013e3181dbc87c
Rogers EM. Diffusion of preventive innovations. Journal of Addictive Behaviors
2002;27(6):989‐993.
Rogers EM. Diffusion of innovations. Simon and Schuster, 2010.
Shea T, De Cieri H, Donohue R, Cooper B, Sheehan C. Leading indicators of occupational
health and safety: An employee and workplace level validation study. Safety Science
2016;85:293‐304. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.01.015
Swuste P, Theunissen J, Schmitz P, Reniers G, Blokland P. Process safety indicators, a
review of literature. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2016;40:162‐173.
https://doi.org/10.1016/j.jlp.2015.12.020
Tompa E, Robson L, Sarnocinska‐Hart A, Klassen R, Shevchenko A, Sharma S, Hogg‐
Johnson S, Amick BC, Johnston DA, Veltri A, Pagell M. Managing safety and operations:
The effect of joint management system practices on safety and operational outcomes.
Journal of Occupational and Environmental Medicine 2016;58(3):e80‐e89.
https://doi.org/10.1097/jom.0000000000000616
Ver Hoef JM, Boveng PL. Quasi‐poisson vs. negative binomial regression: How should
we model overdispersed count data? Ecology 2007;88(11):2766‐2772.
https://doi.org/10.1890/07‐0043.1
Weiner BJ, Lewis MA, Linnan LA. Using organization theory to understand the
determinants of effective implementation of worksite health promotion programs.
Health Education Research 2009;24(2):292‐305. https://doi.org/10.1093/her/cyn019
Zohar D. Modifying supervisory practices to improve subunit safety: A leadership‐based
intervention model. Journal of Applied Psychology 2002;87(1):156‐163. doi:10.1037/0021‐
9010.87.1.156
Zohar D. Safety climate and beyond: A multi‐level multi‐climate framework. Safety
Science 2008;46(3):376‐387. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2007.03.006
Zohar D, Luria G. The use of supervisory practices as leverage to improve safety
behavior: A cross‐level intervention model. Journal of Safety Research 2003;34(5):567‐
577.
70

Zwetsloot G. Developments and debates on OHSM system standardisation and
certification. I: Frick K, et al. (Red.). Systematic Occupational Health and Management.
Amsterdam: Pergamon, 2000.
Zwetsloot G, Leka S, Kines P, Jain A. Vision zero: Developing proactive leading
indicators for safety, health and wellbeing at work. Safety Science 2020;130:104890.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104890
Øien K, Utne IB, Herrera IA. Building Safety indicators: Part 1 – Theoretical foundation.
Safety Science 2011;49(2):148‐161. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2010.05.012
Øystein Saksvik P, Torvatn H, Nytrø K. Systematic occupational health and safety work
in Norway: A decade of implementation. Safety Science 2003;41(9):721‐738.
https://doi.org/10.1016/S0925‐7535(02)00020‐6

71

8 Bilag
Bilag 1: Deskriptive tabeller for arbejdssteder, ansatte og arbejdsulykker der indgår i
analyserne Bilag 2: Indeksværdier for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (de fem
udvalgte indikatorer)
Bilag 3: Sammenhæng mellem arbejdsmiljøindsats og forekomst af arbejdsulykker
Bilag 4: Beskrivelse og kvalitetsvurdering af de fem udvalgte indikatorer
Bilag 5: Faktoranalyser – uddybet metode og resultater
Bilag 6: Anvendte spørgsmål fra undersøgelsen VAI
Bilag 7: Anvendte klassifikationer og begreber
Bilag 8: Datagrundlag

72

Bilag 1: Deskriptive tabeller
Nedenfor præsenteres deskriptive tabeller for arbejdssteder, ansatte og arbejdsulykker
der indgår i analyserne.
I: Antal arbejdssteder og ansatte der indgår i analyserne
I datasættet, som tabellerne er baseret på, indgår arbejdssteder udtrukket til VAI2012,
VAI2014 og VAI2017, som kunne kobles til Danmark Statistiks (DSTs) registre og som
havde minimum 1 ansat med ’risikotid’ for ulykker.
Tabel B1.1: Antal arbejdssteder og antal ansatte der er indgået i de analyser af
Arbejdsmiljøindsats og arbejdsulykker, hvor arbejdsstedet har minimum 10 ansatte:
Skala
Ulykkesindsats
Sikkerhedsinstruktion
Risikohåndtering
Prioritering af arbejdsmiljøet
Integration af arbejdsmiljøarbejdet

Antal arbejdssteder
2515
4797
4611
4808
3051

Antal ansatte
150238
233112
227976
233729
144723

Tabel B1.2: Antal arbejdssteder i analyserne opdelt på arbejdsstedstørrelse. I optællingen
indgår arbejdssteder udtrukket til VAI2012, VAI2014 og VAI2017 som kunne kobles til DSTs
registre og ifølge DSTs registre havde minimum 1 ansat med ’risikotid’ for ulykker.
Arbejdsstedstørrelse

Antal arbejdssteder i analysen

1-9 ansatte

289

10-34 ansatte

1465

mindst 35 ansatte

3361

Alle arbejdsstedsstørrelser

5115

Tabel B1.3: Antal arbejdssteder fordelt på brancher. I optællingen indgår arbejdssteder
udtrukket til VAI2012, VAI2014 og VAI2017 som kunne kobles til DSTs registre og ifølge DSTs
registre havde minimum 1 ansat med ’risikotid’ for ulykker.
ATs branche 10
1 Bygge og anlæg
2 Butik og engros
3 Industri og energi
4 Kontor, IT og medier
5 Landbrug, slagteri og fødevarer
6 Politi, renovation og anden offentlig se
7 Rengøring, restaurant og anden privat se
8 Transport af gods og passagerer
9 Læger, hospitaler og institutioner
10 Undervisning og forskning
Alle brancher

Antal arbejdssteder
381
294
1231
366
364
475
509
285
797
413
5115

II: Antal og incidens af arbejdsulykker der indgår i analyserne
Arbejdssteder med 0, 1‐2, 3 eller flere arbejdsulykker. I datasættet, som tabellerne er
baseret på, indgår arbejdssteder udtrukket til VAI2012, VAI2014 og VAI2017 som kunne
kobles til DSTs registre og ifølge DSTs registre havde minimum 1 ansat med ’risikotid’
for ulykker. Det var ikke nødvendigt at arbejdsstedet har svaret på spørgeskemaet.
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Tabel B1.4: Antal arbejdssteder med arbejdsulykker, baseret på VAI-datasættet (alle
arbejdssteder, også dem som ikke har svaret).
Alle arbejdsulykker

Antal arbejdssteder

Procent

11202

73%

1-2 arbejdsulykker

2645

17%

3 eller flere arbejdsulykker

1505

10%

0 arbejdsulykker

Tabel B1.5: Antal arbejdssteder med alvorlige arbejdsulykker, baseret på VAI-datasættet (alle
arbejdssteder, også dem som ikke har svaret).
Alvorlige arbejdsulykker

Antal arbejdssteder

Procent

14230

93%

0 alvorlige arbejdsulykker
1-2 alvorlige arbejdsulykker
3 eller flere alvorlige arbejdsulykker

1011

7%

111

1%

I tabellen nedenfor er vist det gennemsnitlige antal arbejdsulykker pr ansat pr år. Som
det fremgår af tabel B1.6, så er der i gennemsnit 17,3 arbejdsulykker pr 1000 ansatte pr
år. De nedenstående tabeller viser fordelingen på arbejdsstedsstørrelse og branche.
Bemærk at antallet af alle arbejdsulykker stiger med størrelsen af arbejdsstedet, mens
antallet af alvorlige arbejdsulykker er næsten ens. Dette kunne være en indikation af at
mindre arbejdssteder ikke får rapporteret alle mindre alvorlige arbejdsulykker.
Tabel B1.6: Gennemsnitligt antal arbejdsulykker fordelt på arbejdsstedstørrelse for en
fuldtidsansat pr år, alvorlige ulykker er ulykker som minimum resulterer i 31 dages
sygefravær, udregnet på det stratificerede VAI datasæt.

Antal
arbejdsulykker

Ulykker pr
1000 ansatte
pr år

Alvorlige
ulykker pr
1000 ansatte
pr år

1-9 ansatte

4250

8,8

2,2

10-34 ansatte

4859

17,3

2,4

35+

6014

22,1

2,5

15123

16,8

2,4

Arbejdsstedstørrelse

Alle
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ansatte

Tabel B1.7: Gennemsnitligt antal ulykker fordelt på branche for en fuldtidsansat pr år,
alvorlige ulykker er ulykker som minimum resulterer i 31 dages sygefravær, udregnet på det
stratificerede VAI datasæt.
Antal
arbejdsulykker

Ulykker pr.
1000 ansatte
pr år

Alvorlige
ulykker pr.
1000 ansatte
pr år

1373

32,4

5,4

Branchegrupper (Br10)
1 Bygge og anlæg
2 Butik og engros

1079

9,4

1,6

3 Industri og energi

3511

14,9

2,3

4 Kontor, IT og medier

1396

4

0,5

5 Landbrug, slagteri og fødevarer

1106

22,8

4

6 Politi, renovation og anden offentlig se

1197

26,9

2

7 Rengøring, restaurant og anden privat se

2143

13

1,7

8 Transport af gods og passagerer
9 Læger, hospitaler og institutioner
10 Undervisning og forskning
Alle

926

22,4

4,9

1673

17,5

2

884

7,8

0,8

15288

16,7

2,4
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Bilag 2: Indeksværdier for arbejdsmiljøindsatsen
Indeksværdier (gennemsnitsscore) for de fem udvalgte ulykkesrelevante indikatorer for
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, fordelt på branchegruppe (Br10) og
virksomhedsstørrelse (mindre, mellemstore og store arbejdssteder).
Tabel B2.1: Indeksværdier (gennemsnitsscore) for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
fordelt på 10 branchegrupper (Br10), målt med henholdsvis tre indikatorer for den konkrete og
ulykkesspecifikke indsats og to indikatorer for den systematiske arbejdsmiljøindsats

Virksomhedernes
Arbejdsmiljøindsats

Br10

Konkret arbejdsmiljøindsats
Skala 17
Skala 3
Skala 2
UlykkesRisikoSikkerhedsindsats
håndtering
instruktion

Systematisk arbejdsmiljøindsats
Skala 5
Skala 1
Prioritering af Integration af
arbejdsmiljøet arbejdsmiljøarbejdet

Indeksværdi
(0-100)

Indeksværdi
(0-100)

Indeksværdi
(0-100)

Indeksværdi
(0-100)

Indeksværdi
(0-100)

75

79

54

75

59

75

78

62

73

60

73

77

50

71

49

77

80

57

74

58

4 Kontor, IT og
medier

64

74

45

74

48

5 Landbrug, slagteri
og fødevarer

77

82

59

72

60

6 Politi, renovation
og anden offentlig se

74

79

51

76

61

77

79

51

75

56

75

80

57

69

56

9 Læger, hospitaler
og institutioner

78

80

48

80

73

10 Undervisning og
forskning

67

76

40

75

58

Alle brancher
1 Bygge og anlæg
2 Butik og engros
3 Industri og energi

7 Rengøring,
restaurant og anden
privat se
8 Transport af gods
og passagerer

Tabel B2.2: Indeksværdier (gennemsnitsscore) for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
fordelt på virksomhedsstørrelse, målt med henholdsvis tre indikatorer for konkret
arbejdsmiljøindsats og to indikatorer for systematisk arbejdsmiljøindsats.

Virksomhedernes
Arbejdsmiljøindsats

Konkret
Skala 2
Sikkerhedsinstruktion

Virksomhedsstørrelse

Indeksværdi
(0-100)

Indeksværdi
(0-100)

Indeksværdi
(0-100)

Indeksværdi
(0-100)

Indeksværdi
(0-100)

Alle størrelser

75

79

54

75

59

1. 1-9 ansatte

76

81

51

77

56

2. 10-34 ansatte

75

79

49

74

51

3. 35+

74

79

56

74

62

76

ansatte

arbejdsmiljøindsats
Skala 17
Skala 3
UlykkesRisikoindsats
håndtering

Systematisk
Skala 1
Prioritering af
arbejdsmiljøet

arbejdsmiljøindsats
Skala 5
Integration af
arbejdsmiljøarbejdet

Tabel B2.3: Gennemsnitsscore for de fem indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats, opdelt på arbejdsstedstørrelse
Arbejdsstedstørrelse
Skala 17: Ulykkesindsats
1-9 ansatte
10-34 ansatte
mindst 35 ansatte
Alle
Skala 2: Sikkerhedsinstruktion
1-9 ansatte
10-34 ansatte
mindst 35 ansatte
Alle
Skala 3: Risikohåndtering
1-9 ansatte
10-34 ansatte
mindst 35 ansatte
Alle
Skala 1: Prioritering af
arbejdsmiljøet
1-9 ansatte
10-34 ansatte
mindst 35 ansatte
Alle
Skala 5: Integration af
arbejdsmiljøarbejdet
1-9 ansatte
10-34 ansatte
mindst 35 ansatte
Alle
(*) Betegnelse
N
Min og Max
Mean
Std
CV

N*)

Min

Max

Mean

Std

cv

337
977
2072
3392

0
0
0
0

100
100
100
100

51,0
49,3
56,2
53,7

28,6
27,7
26,4
27,2

56,1
56,2
46,9
50,6

1008
2121
3821
6966

0
0
0
0

100
100
100
100

76,4
75,0
73,9
74,6

26,5
21,3
20,4
21,7

34,6
28,4
27,6
29,1

253
1383
3228
4864

33,3
6,3
8,3
6,3

100
100
100
100

81,7
78,9
78,8
79,0

15,3
17,3
16,2
16,5

18,8
21,9
20,5
20,9

1033
2166
3870
7086

0
0
0
0

100
100
100
100

76,9
74,4
73,9
74,5

20,2
19,8
19,4
19,6

26,3
26,6
26,2
26,4

94
0
100
56,4
794
0
100
51,0
2091
0
100
62,1
2980
0
100
59,0
Forklaring
Antal arbejdssteder
Minimum og maksimum score på skalaen
Gennemsnit
Standardafvigelse
Variationskofficient (Coefficient variation) =

29,1
29,9
27,8
28,8

51,6
58,6
44,7
48,8
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Tabel B2.4: Gennemsnitsscore for de tre indikatorer for virksomhedernes konkrete
arbejdsmiljøindsats, opdelt på 10 branchegrupper (ATs Br 10)
Skala 17: Ulykkesindsats
AT Branche 10
1 Bygge og anlæg
2 Butik og engros
3 Industri og energi
4 Kontor, IT og medier
5 Landbrug, slagteri og fødevarer
6 Politi, renovation og anden offentlig se
7 Rengøring, restaurant og anden privat se
8 Transport af gods og passagerer
9 Læger, hospitaler og institutioner
10 Undervisning og forskning
Alle brancher

N*)
309
217
1028
138
301
358
337
190
326
188
3392

Min
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Max
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92,7
100

Mean
61,6
49,8
57,0
45,0
59,3
51,4
51,2
56,5
48,1
40,2
53,7

Std
24,7
27,5
26,9
29,3
24,5
28,6
26,1
25,9
26,2
27,4
27,2

Cv
40,1
55,2
47,2
65,1
41,4
55,6
50,9
45,8
54,4
68,1
50,6

Skala 2: Sikkerhedsinstruktion
AT Branche 10
1 Bygge og anlæg
2 Butik og engros
3 Industri og energi
4 Kontor, IT og medier
5 Landbrug, slagteri og fødevarer
6 Politi, renovation og anden offentlig se
7 Rengøring, restaurant og anden privat se
8 Transport af gods og passagerer
9 Læger, hospitaler og institutioner
10 Undervisning og forskning
Alle brancher

N*)
501
429
1662
616
474
660
743
375
977
529
6966

Min
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Max
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Mean
74,6
73,3
77,4
64,0
77,1
74,1
77,2
75,3
77,9
67,4
74,6

Std
19,1
23,1
20,6
26,6
18,9
22,8
20,5
21,9
18,1
23,0
21,7

Cv
25,6
31,5
26,6
41,6
24,5
30,7
26,6
29,0
23,2
34,2
29,1

N*)
Min
Max
Mean
478
14,6
100
78,0
399
8,3
100
76,7
1594
6,3
100
80,4
495
0
100
74,3
459
0
100
82,4
616
6,3
100
79,2
664
18,8
100
78,7
345
12,5
100
79,5
877
16,7
100
79,9
479
16,7
100
75,7
6406
0
100
78,9
Forklaring
Antal arbejdssteder
Minimum og maksimum score
å
Gennemsnit

Std
16,5
17,3
16,4
18,6
15,5
16,9
17,6
17,0
15,5
16,1
16,8

cv
21,2
22,5
20,4
25,0
18,8
21,3
22,3
21,4
19,5
21,3
21,3

Skala 3: Risikohåndtering
AT Branche 10
1 Bygge og anlæg
2 Butik og engros
3 Industri og energi
4 Kontor, IT og medier
5 Landbrug, slagteri og fødevarer
6 Politi, renovation og anden offentlig se
7 Rengøring, restaurant og anden privat se
8 Transport af gods og passagerer
9 Læger, hospitaler og institutioner
10 Undervisning og forskning
Alle brancher
(*) Betegnelse
N
Min og Max
Mean
Std
CV
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Standardafvigelse
Variationskofficient

Tabel B2.5: Gennemsnitsscore for de to indikatorer for virksomhedernes systematiske
arbejdsmiljøindsats, opdelt på 10 branchegrupper (ATs Br 10)
Skala 1: Prioritering af arbejdsmiljøet
AT Branche 10
1 Bygge og anlæg
2 Butik og engros
3 Industri og energi
4 Kontor, IT og medier
5 Landbrug, slagteri og fødevarer
6 Politi, renovation og anden offentlig se
7 Rengøring, restaurant og anden privat se
8 Transport af gods og passagerer
9 Læger, hospitaler og institutioner
10 Undervisning og forskning
Alle brancher
Skala 5: Integration af arbejdsmiljøarbejdet
AT Branche 10
1 Bygge og anlæg
2 Butik og engros
3 Industri og energi
4 Kontor, IT og medier
5 Landbrug, slagteri og fødevarer
6 Politi, renovation og anden offentlig se
7 Rengøring, restaurant og anden privat se
8 Transport af gods og passagerer
9 Læger, hospitaler og institutioner
10 Undervisning og forskning
Alle brancher
(*) Betegnelse
N
Min og Max
Mean
Std
CV

N*)
517
442
1689
636
471
664
757
378
991
541
7086

Min
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Max
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Mean
72,5
70,9
74,0
73,8
71,9
76,0
75,2
68,7
80,3
74,9
74,5

Std
19,2
21,5
19,5
21,0
20,1
19,8
19,4
22,5
16,2
18,1
19,6

cv
26,6
30,3
26,4
28,5
27,9
26,1
25,8
32,7
20,1
24,1
26,4

N*)
Min
Max
Mean
211
0
100
60,3
201
0
100
48,9
638
0
100
57,8
272
0
100
48,0
183
0
100
59,7
251
0
100
61,4
306
0
100
56,1
165
0
100
56,2
484
0
100
72,5
269
0
100
57,7
2980
0
100
59,0
Forklaring
Antal arbejdssteder
Minimum og maksimum score
å
Gennemsnit
Standardafvigelse
Variationskofficient

Std
28,8
28,5
30,9
28,4
28,7
27,7
27,7
31,5
22,9
25,0
28,8

cv
47,7
58,4
53,5
59,3
48,0
45,0
49,5
56,1
31,6
43,4
48,8
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Bilag 3: Arbejdsmiljøindsats og forekomst af
arbejdsulykker
Analysen har undersøgt om en stor arbejdsmiljøindsats fra virksomheden hænger
sammen med en mindre risiko for arbejdsulykker. Denne sammenhæng er målt for de
fem udvalgte ulykkesrelevante indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og
forekomst af arbejdsulykker, for branchegrupper (Br10) og virksomhedsstørrelse (små,
mellemstore og store). Der er anvendt en multi‐level negativ binomial model
(Arbejdstilsynet, 2013; Bilag).
De eksponentierede koefficienter kaldes ’incidence rate ratios’ (IRR) og kan fortolkes, som
den forholdsvise forekomst af arbejdsulykker blandt lønmodtagere på et arbejdssted
med den ’højst’ mulige score for en indikator, set i forhold til lønmodtagere på et
arbejdssted med den ’lavest’ mulige score for indikatoren, når øvrige variable holdes
fast. Højest og lavest værdi svarer til henholdsvis en scoring på 0 eller 1 på vores
indikatorer for arbejdsmiljøindsats (eller 0 og 100, i de tabeller hvor vi har scoret
arbejdsmiljøindsatsen fra 0 til 100). (KI er forkortelse for konfidensinterval, som er
sikkerhedsgrænserne for et estimat).
Tabel B3.1: Risiko for at lønmodtagere kommer ud for en anmeldepligtig arbejdsulykke på
arbejdssteder med højeste arbejdsmiljøindsats set i forhold til arbejdssteder med laveste
indsats (IRR), fordelt på de fem ulykkesrelevante indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats#).
Arbejdsmiljøindsats og alle
Incidens Konfidensinterval: Konfidensinterval: P-værdi
arbejdsulykker
Rate Ratio
nedre grænse
øvre grænse
Ulykkesindsats *)
0,79
0,64
0,98
0,0317
Sikkerhedsinstruktion
0,83
0,65
1,06
0,1433
Risikohåndtering
0,56
0,42
0,74
<,0001
Prioritering af arbejdsmiljøet
0,62
0,48
0,79
<,0001
Integration af arbejdsmiljøarbejdet
1,02
0,83
1,26
0,8378
(#) Analysen undersøger risikoen for anmeldepligtige arbejdsulykker ved brug af en multilevel negativ
binomial model. Kovariater i analysen inkluderer: køn, alder, arbejdsstedsstørrelse, jobbets generelle
ulykkesrisiko, om arbejdsstedet har en arbejdsmiljøorganisation, og om det en ledelsesrepræsentant eller en
arbejdsmiljørepræsentant som har besvaret spørgeskemaet. Analysen inkluderer kun arbejdssteder med
mindst 10 ansatte.
(*) Ved ’Ulykkesindsats’ er der ikke brugt kovariaten om ’arbejdsstedet har en arbejdsmiljø organisation’, da
iterationsrutinen i den statistiske model ikke ville konvergere, hvis denne kovariat var inkluderet.
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Tabel B3.2: Sensitivitetsanalyse, med kun 4 kovariater. Risiko for at lønmodtagere kommer
ud for en anmeldepligtig arbejdsulykke på arbejdssteder med højest mulige
arbejdsmiljøindsats set i forhold til arbejdssteder med lavest mulige indsats (IRR), fordelt på
de fem ulykkesrelevante indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats #).
Arbejdsmiljøindsats og
alle arbejdsulykker
Sikkerhedsinstruktion

Incidense Rate
Ratio (IRR)
Arbejdsulykker
0,86

Konfidensinterval:
nedre grænse

Konfidensinterval
: øvre grænse

Pværdi

0,67

1,09

0,2116

Risikohåndtering

0,58

0,44

0,77

0,0002

Ulykkesindsats

0,79

0,64

0,98

0,0317

Prioritering af arbejdsmiljøet

0,66

0,52

0,83

0,0004

Integration af
1,06
0,86
1,3
0,5858
arbejdsmiljøarbejdet
(#) Analysen gør brug af en multilevel negativ binomial model. Kovariater i analysen inkluderer: køn,
alder, arbejdsstedsstørrelse, jobbets generelle ulykkesrisiko, om arbejdsstedet har en
arbejdsmiljøorganisation, og om det en ledelsesrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant som har
besvaret spørgeskemaet. Analysen inkluderer kun arbejdssteder med mindst 10 ansatte.

Tabel B3.3: Sensitivitetsanalyse afgrænset til alvorlige arbejdsulykker. Risiko for at lønmodtagere kommer ud for en alvorlig anmeldepligtig arbejdsulykke på arbejdssteder med højest
mulige arbejdsmiljøindsats set i forhold til arbejdssteder med lavest mulige indsats (IRR),
fordelt på de fem ulykkesrelevante indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats #).
Incidens Rate
Ratio (IRR)
Arbejdsulykker

Konfidensinterval:
nedre grænse

Konfidensinterval:
øvre grænse

Pværdi

Ulykkesindsats

0,60

0,41

0,88

0,0089

Sikkerhedsinstruktion

0,97

0,58

1,61

0,9088

Risikohåndtering

0,55

0,34

0,91

0,0204

Prioritering af arbejdsmiljøet

0,47

0,30

0,73

0,0007

Arbejdsmiljøindsats og
alvorlige arbejdsulykker

Integration af
0,66
0,45
0,97
0,0327
arbejdsmiljøarbejdet
(#) Analysen gør brug af en multilevel negativ binomial model. Kovariater i analysen inkluderer: køn, alder,
arbejdsstedsstørrelse, jobbets generelle ulykkesrisiko, om arbejdsstedeten har en arbejdsmiljøorganisation,
og om det en ledelsesrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant som har besvaret spørgeskemaet.
Analysen inkluderer kun arbejdssteder med mindst 10 ansatte.

Tabel B3.4: Risiko for at lønmodtagere kommer ud for en alvorlig anmeldepligtig arbejdsulykke på arbejdssteder med højest mulige arbejdsmiljøindsats set i forhold til arbejdssteder
med lavest mulige indsats (IRR), fordelt på de fem ulykkesrelevante indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, fordelt på virksomhedsstørrelse, målt med henholdsvis to indikatorer for systematisk arbejdsmiljøindsats og tre indikatorer for konkret indsats

Virksomhedernes
Arbejdsmiljøindsats

Skala 2
Sikkerhedsinstruktion

Arbejdsstedsstørrelse (p-nr
niveau)
1-9 ansatte

Incidence Rate
Ratios (IRR)
arbejdsulykker
9,97 [0,22451,98]
0,71[0,4-1,26]
0,8[0,6-1,07]
0,86[0,67 - 1,1]

10-34 ansatte
mindst 35 ansatte
Alle virksomheder

Konkret
arbejdsmiljøindsats
Skala 17
Skala 3
Ulykkesindsats
Risikohåndtering

Incidence Rate
Ratios (IRR)
arbejdsulykker

Incidence Rate
Ratios (IRR)
arbejdsulykker

-

-

0,62 [0,28 - 1,35] 0,99 [0,6 - 1,63]
0,57 [0,42 - 0,79] 0,71 [0,56 - 0,9]
0,58 [0,44 - 0,77] 0,79 [0,64 - 0,98]

Systematisk arbejdsmiljøindsats
Skala 1
Prioritering af
Arbejdsmiljøarbejdet
Incidence Rate
Ratios (IRR)
arbejdsulykker
6,32 [0,03 1439,3]
0,77 [0,42 - 1,4]
0,6 [0,47 - 0,77]
0,66 [0,52 - 0,83]

Skala 5
Integration af
arbejdsmiljøarbejdet
Incidence Rate
Ratios (IRR)
arbejdsulykker
1,36 [0,85 - 2,16]
1,06 [0,86 - 1,3]
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Tabel B3.5: Risiko for at lønmodtagere kommer ud for en anmeldepligtig arbejdsulykke på

arbejdssteder med højest mulige arbejdsmiljøindsats set i forhold til arbejdssteder med lavest
mulige indsats (IRR), for 10 brancher, målt med henholdsvis to indikatorer for systematisk
arbejdsmiljøindsats og tre indikatorer for konkret indsats.

Konkret arbejdsmiljøindsats
Virksomhedernes
Arbejdsmiljøindsats
Brancegruppe 10 (Br10)
1 Bygge og anlæg

Skala 3
Risikohåndtering

Skala 2
Sikkerhedsinstruktion

Skala 17
Ulykkesindsats

0,97 [0,61 1,55]

Systematisk
arbejdsmiljøindsats
Skala 5
Skala 1
Integration af
Prioritering af
arbejdsmiljøarbejdsmiljøet
arbejdet
1,15 [0,71 1,88]

2 Butik og engros
3 Industri og energi

0,52 [0,360,74]

0,39 [0,250,62]

0,62 [0,460,84]

0,48 [0,340,69]

0,52[0,360,74]

4 Kontor, IT og medier
0,62 [0,34 5 Landbrug, slagteri og
0,95 [0,55 0,6 [0,25 1,14]
fødevarer
1,65]
1,44]
6 Politi, renovation og
1,35 [0,72 anden offentlig se
2,55]
7 Ejendomshandel og
udlejning
8 Transport af gods og
passagerer
9 Læger, hospitaler og
institutioner
10 Undervisning og
forskning
COVARIATER I ANALYSEN INKLUDERER: KØN, ALDER, JOBBETS GENERELLE ULYKKESRISIKO, OM ARBEJDSSTEDET HAR
EN ARBEJDSMILJØORGANISATION, OG OM DET EN LEDELSESREPRÆSENTANT ELLER EN ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT
SOM HAR BESVARET SPØRGESKEMAET.

Analyser af systematisk og konkret arbejdsmiljøindsats og risiko for arbejdsulykker
Vi beregnede en samlet score for henholdsvis systematisk og konkret
arbejdsmiljøindsats.’
Konkret = (Ulykkesindsats + Sikkerhedsinstruktion + Risikovurdering) /3
Systematisk = (Prioritering af arbejdsmiljøet + Integration af arbejdsmiljøarbejdet) /2
Tabel B3.6: Analysen undersøger risikoen for ulykker ved brug af en multi-level negativ
binomial model. Kovariater i analysen er: køn, alder, arbejdsstedsstørrelse og jobbets
generelle ulykkesrisiko
Incidens
rate ratio

Konfidensinterval:
nedre grænse

Konkret arbejdsmiljøindsats

0,64

0,47

0,88

0,0054

Systematisk
arbejdsmiljøindsats

0,86

0,66

1,13

0,2712

Alle arbejdsulykker

Konfidensinterval:
P-værdi
øvre grænse

Vi foretog også analysen med alvorlige ulykker, som estimerede en større effekt af
indsatsen, end analysen med alle ulykker, for både konkret og systematisk
arbejdsmiljøindsats (men med brede konfidensintervaller). Den konkrete indsats skifter
fra signifikant til u‐signifikant. Den systematiske indsats skifter fra at være ikke‐
signifikant til at være signifikant.
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Tabel B3.7: Analysen undersøger risikoen for Alvorlige ulykker ved brug af en multilevel
negativ binomial model. Kovariater i analysen er: køn, alder, arbejdsstedsstørrelse og jobbets
generelle ulykkesrisiko
Inciddense
rate ratio

Konfidensinterval:
nedre grænse

Konfidensinterval:
øvre grænse

Pværdi

Konkret arbejdsmiljøindsats

0,58

0,32

1,05

0,0734

Systematisk
arbejdsmiljøindsats

0,52

0,32

0,84

0,0072

Alvorlige arbejdsulykker

Proaktiv, reaktiv, dekoblet, og inaktiv arbejdsmiljøindsats og arbejdsulykker
Tabel B3.8: Analysen undersøger risikoen for ulykker ved brug af en multilevel negativ
binomial model. Kovariater i analysen er: køn, alder, arbejdsstedsstørrelse og jobbets
generelle ulykkesrisiko.
Alle arbejdsulykker

Incidens
Rate Ratio

Konfidensinterval:
nedre grænse

Konfidensinterval:
øvre grænse

Pværdi

S0K1 vs S0K0 (reaktiv vs inaktiv)

0,93

0,75

1,16

0,5342

S1K0 vs S0K0 (dekoblet vs inaktiv)

1,02

0,86

1,22

0,8134

S1K1 vs S0K0 (proaktiv vs inaktiv)

0,91

0,77

1,07

0,2397

Proaktiv, reaktiv, dekoblet, og inaktiv arbejdsmiljøindsats og alvorlige ulykker;
bemærk specielt, at proaktiv er signifikant bedre end inaktiv, med afgrænsning til
alvorlige arbejdsulykker.
Tabel B3.9: Analysen undersøger risikoen for Alvorlige ulykker ved brug af en multilevel
negativ binomial model. Kovariater i analysen er: køn, alder, arbejdsstedsstørrelse og jobbets
generelle ulykkesrisiko
Incidense
Rate ratio

Konfidensinterval:
nedre grænse

S0K1 vs S0K0 (reaktiv vs inaktiv)

1,02

0,64

1,65

0,9193

S1K0 vs S0K0 (dekoblet vs inaktiv)

0,78

0,59

1,04

0,0943

S1K1 vs S0K0 (proaktiv vs inaktiv)

0,67

0,52

0,88

0,0032

Alvorlige arbejdsulykker

Konfidensinterval:
P-værdi
øvre grænse

Bortfaldsanalyse
Vi undersøgte forskel i risiko for arbejdsulykker på arbejdssteder der blev udtrukket i
VAI sammenlignet med alle arbejdssteder der svarede på VAI.
I datasættet, som tabellerne er baseret på, indgår arbejdssteder udtrukket til VAI2012,
VAI2014 og VAI2017 som kunne kobles til DSTs registre og ifølge DSTs registre havde
minimum 1 ansat med ’risikotid’ for ulykker. I tabellerne vises både antal og incidens for
hele ’samplen’ og antal og incidens for arbejdssteder der har svaret på VAI
spørgeskemaet.
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Tabel B3.10: Gennemsnitligt antal arbejdsulykker fordelt på arbejdsstedstørrelse for en fuldtidsansat pr år, alvorlige ulykker er ulykker som minimum resulterer i 31 dages sygefravær,
for henholdsvis arbejdssteder der har svaret på VAI (svar) og alle arbejdssteder udtrukket i
VAI (sample). udregnet på det stratificerede VAI datasæt.
Arbejdssteder der indgår i
VAI
Arbejdsstedsstørrelse
antal ansatte

Alle anmeldte arbejdsulykker

Antal
Alle

Svar

Ulykker pr. 1000 ansatte pr. år

Ikke
svar

Alle

Svar

Ikke
svar

Anmeldte alvorlige
arbejdsulykker
Alle

Svar

Ikke
svar

1-9 ansatte

4250

1028

3222

8,8

8,4

8,9

2,2

2

2,3

10-34 ansatte

4859

2034

2825

17,3

17,6

17

2,4

2,2

2,6

35+ ansatte

6014

3491

2523

22,1

21,8

22,7

2,5

2,5

2,6

15123

6553

8570

16,8

18,4

15,6

2,4

2,3

2,5

alle

Tabel B3.11: Gennemsnitligt antal arbejdsulykker fordelt på arbejdsstedstørrelse for en fuldtidsansat pr år, alvorlige ulykker er ulykker som minimum resulterer i 31 dages sygefravær,
for henholdsvis arbejdssteder der har svaret på VAI (svar) og alle arbejdssteder udtrukket i
VAI (sample). udregnet på det stratificerede VAI datasæt.
Arbejdssteder der
indgår i VAI
Arbejdssteds-størrelse
antal ansatte

Alle anmeldte
arbejdsulykker

Antal
Alle

Svar

Ulykker pr. 1000 ansatte pr. år

Ikke
svar

Alle

Anmeldte alvorlige
arbejdsulykker

Svar

Ikke
svar

Alle

Svar

Ikke
svar

1 Bygge og anlæg

1373

472

901

32,4

36,6

30,2

5,4

3,8

6,3

2 Butik og engros

1079

438

641

9,4

9,9

9

1,6

1,4

1,7

3 Industri og energi

3511

1504

2007

14,9

17,9

12,7

2,3

2,2

2,4

4 Kontor, IT og medier

1396

621

775

4

3,1

4,6

0,5

0,6

0,4

5 Landbrug, slagteri og fødevarer

1106

415

691

22,8

26,4

20,7

4

4,8

3,6

6 Politi, renovation og anden offentlig se

1197

619

578

26,9

22,8

31,3

2

1,8

2,2

7 Rengøring, restaurant og anden privatse

2143

713

1430

13

19,2

9,9

1,7

2,9

1,1

926

362

564

22,4

24,2

21,3

4,9

4,6

5,1

8 Transport af gods og passagerer
9 Læger, hospitaler og institutioner
10 Undervisning og forskning
alle

84

1673

921

752

17,5

19

15,6

2

2

2

884

507

377

7,8

9,7

5,3

0,8

0,7

0,9

15288

6572

8716

16,7

18,3

15,4

2,4

2,3

2,5

Bilag 4: Kvalitetsvurdering af ulykkesrelevante
indikatorer
De fem indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats der er blevet anvendt i
rapporten, er fordelt på henholdsvis på den konkrete og den systematiske
arbejdsmiljøindsats, som vist nedenfor.

Konkrete arbejdsmiljøindsats
Skala 2: Sikkerheds‐instruktion
Skala 3: Risiko‐håndtering
Skala 17: Ulykkesindsats

Systematisk arbejdsmiljøindsats
Skala 1: Prioritering af arbejdsmiljøet
Skala 5: Integration af arbejdsmiljøarbejdet
I det følgende præsenteres hver af de fem indikatorer (skaler) for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats (afsnit A), samt vurdering af kvaliteten af de enkelte indikatorer
(afsnit B).

A: Spørgsmål der indgår i de fem indikatorer:
Ved scoring af indikatorerne er svarkategorierne ’Ved ikke’ og ’Ikke relevant’ sat til
missing. Indikatorerne er beregnet som et simpelt gennemsnit af deres score, hvis mindst
halvdelen af spørgsmålene er besvaret. Derefter er scoren skaleret fra 0 til 1 så 0 er
laveste arbejdsmiljøindsats og 1 er højeste indsats. Oversigt over alle spørgsmål findes i
bilag 6.
Skala 2: Sikkerhedsinstruktion
Spørgsmål

Formulering

p09_SikIns

I hvilken grad ... - får medarbejderne vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet
udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?
I hvilken grad ... - bliver der fulgt op på, om medarbejderne udfører arbejdet sikkert
og sundhedsmæssigt forsvarligt?
I hvilken grad ... - får nyansatte medarbejdere en særlig vejledning og instruktion i,
hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?
I hvilken grad ... - bliver der fulgt særligt op på, om nyansatte medarbejdere udfører
arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?

p09_SikInsfulgtOp
p10_SikInsFulgtOp
p10_SikInsNyAns

Skala 3: Risikohåndtering
Spørgsmål

Formulering

p35_eftersyn

P36_sikvur

Foretages der eftersyn og vedligeholdelse af lokaler, inventar og maskiner på
arbejdspladsen?
Vurderes risikoen for ulykker, når der indføres nye arbejdsgange, maskiner eller
materialer?
Hvor ofte ... - undersøges sikkerheden, hvis en ulykke har været ved at ske?

P36_ryddeligt*

Holdes arbejdspladsen ryddelig?

p36_RisVur
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Skala 17: Ulykkesindsats
Spørgsmål

Formulering

p33_ulykFald

33.3 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete
indsatser for at forebygge, at medarbejderne falder ned fra stilladser, stiger
el.lign.?
33.5 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete
indsatser for at forebygge ulykker med transportmidler på arbejdspladsen?
33.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete
indsatser for at forebygge ulykker med maskiner og håndværktøj?
33.4 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete
indsatser for at forebygge, at medarbejderne bliver ramt af ting, som falder
ned, vælter eller styrter sammen?
33.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete
indsatser for at forebygge snuble- og glideulykker?
33.6 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete
indsatser for at forebygge ulykker i trafikken (i arbejdstiden)?
33.7 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete
indsatser for at forebygge ulykker i forbindelse med tunge løft af ting eller
personer?
34. Gennemføres der sikkerhedsgennemgange på arbejdspladsen?

p33_ulykKoere
p33_ulykMask
p33_ulykRamt

p33_ulykSnubl
p33_ulykTrafik
p33_ulykLoft

p34_SikGen

* De grønne spørgsmål er kun i VAI2012 og 2014, og ikke i VAI2017
Skalaen er kun beregnet for VAI12 og VAI14.

Skala 1: Prioritering af arbejdsmiljøet
Spørgsmål

Formulering

p03_ArbBed

I hvilken grad ... - er holdningen på arbejdspladsen, at arbejdsmiljøet skal være
bedre, end reglerne kræver?
I hvilken grad ... - prioriterer arbejdspladsen forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer
højt?
I hvilken grad ... - bliver medarbejderne involveret i beslutninger, som påvirker
deres arbejdsmiljø?

p03_MedInd
p03_PriArb

Skala 5: Integration af arbejdsmiljøarbejdet
Spørgsmål

Formulering

p43_AM_i_strat

Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet
på arbejdspladsen? - Arbejdsmiljø er skrevet ind i virksomhedens overordnede strategi
p43_AM_Ledelse
Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet
på arbejdspladsen? Den øverste ledelse efterspørger resultater på arbejdsmiljøområdet
p43_AM_sysMaal
Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet
på arbejdspladsen? Der måles systematisk på udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø
p43_AMLedMod*
Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet
på arbejdspladsen? Arbejdsmiljø er et punkt på dagsordenen på ledermøder
Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet
p43_AMmedMod*
på arbejdspladsen? Arbejdsmiljø er et punkt på personale-/medarbejder/produktionsmøder
* De grønne spørgsmål er kun i VAI2012 og 2014, og ikke i VAI2017
Skalaen er kun beregnet for VAI12 og VAI14.

B: Kvalitetsvurdering af de fem indikatorer for virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats.
1. Indholdsvaliditet (content validity)
Ideen med faktoranalyserne er at undersøge om spørgsmål der måler samme begreb
eller emne, bliver grupperet i samme faktor. For de tre indikatorer for den konkrete
arbejdsmiljøindsats var der god overensstemmelse mellem de forventede begreber og
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resultatet af faktoranalyserne (indholdsvaliditet), dvs. vi kunne identificere klynger af
spørgsmål der afspejlede begreber kendt fra forskningslitteraturen.
For de to indikatorer for den systematiske arbejdsmiljøindsats var der fin match mellem den
teoretiske variabel og de spørgsmål der var i VAI. For begge variable kan der dog være
et behov for at evaluere om andre vigtige forhold skulle inkluderes i spørgsmålene, fx
prioritering mellem produktivitet, tidsplaner, økonomi mv. Dvs. en præcisering af
spørgsmålene med inspiration fra sikkerhedsklima teori, enten som ny selvstændig
variabel, eller integreret med de to andre.

2. Strukturel validitet (structural validity)
De eksplorative faktoranalyser identificerede grupper (klynger) af spørgsmål, bl.a. de
fem udvalgte arbejdsmiljømål. Faktoranalyserne indikerede at der kunne etableres
relevante indikatorer (mål for arbejdsmiljøindsatsen) bl.a. for de fem udvalgte
arbejdsmiljømål, idet de viste høj faktorladning på fem forskellige faktorer for de items
der indgik i disse indikatorer (strukturel validitet).

3. Pålidelighed (reliabilitet) og intern konsistens (internal consistency)
De tre skalaer (indikatorer) for den konkrete arbejdsmiljøindsats viste generelt en høj
grad af pålidelighed målt med Cronbach’s alfa (intern konsistens), som lå over det
anbefalede niveau på 0,7. Kun skalaen ’risikohåndtering’ lå lidt under med en værdi på
0,64, men stadig med et acceptabelt niveau. De to skalaer (indikatorer) for systematisk
arbejdsmiljøindsats viste generelt en høj grad af pålidelighed målt med Cronbach’s alfa
(intern konsistens), som lå på eller over det anbefalede niveau på 0,7.
Tabel B4.1: Intern konsistens på de fem skalaer (indikatorer) målt med Cronbach’s alpha
Skala

Cronbach’s alpha
VAI 2012

VAI 2014

Skala 2: Sikkerhedsinstruktion

0,87

0,89

Skala 3: Risikohåndtering

0,63

0,64

Skala 17: Ulykkesindsats

0,93

0,93

Skala 1: Prioritering af arbejdsmiljøet

0,69

0,70

Skala 5: Integration af arbejdsmiljøarbejdet

0,87

0,88

4. Begrebsvaliditet (construct validity)
Der henvises til tabellerne B3.1 og B3.3 i bilag 3. Skalaerne til at måle begreberne
’Ulykkesindsats’, ’risikohåndtering’ og ’prioritering af arbejdsmiljøet’, prædikterer
arbejdsulykker i dette materiale, og afspejler dermed teorien og den forventede effekt af
skalaværdierne. For ’sikkerhedsinstruktion’ og ’integration’ var sammenhængen ikke
signifikant for alle ulykker. Integration var dog signifikant for alvorlige arbejdsulykker.
Begrebsvaliditeten viser at skalaen til at måle begrebet ’ sikkerhedsinstruktion’ ikke
afspejler den forventede effekt. Noget forskning tyder på at teorien for effekten af
sikkerhedsinstruktion ikke er korrekt, og det peger vores resultater således også på.
Skalaen for begrebet ’integration’ afspejler teorien, når vi anvender alvorlige
arbejdsulykker som udfald. Vi formoder at dette er en mere korrekt måde at evaluere
begrebsvaliditeten på, idet der kan være underrapportering af mindre alvorlige
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arbejdsulykker, og det er især større virksomheder der scorer højt på skalaen for
’integration’ af arbejdsmiljøarbejdet.
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Bilag 5: Faktoranalyser – uddybet metode og
resultater
Uddybet beskrivelse af metoden i faktoranalyserne
Det primære mål med faktoranalyserne er at give input til hvilke spørgsmål, der bør
være i hvilke arbejdsmiljømål. Analyserne reducerer et stort antal enkeltspørgsmål til få
(færre) faktorer, som teoretisk set måler hver deres dimension eller aspekt af
arbejdsmiljøindsatsen. I denne rapport har der været fokus på de spørgsmål og faktorer
der er relevante for arbejdsulykker.
Først udvalgtes relevante spørgsmål om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats fra VAI‐
spørgeskemaet. Spørgsmålene blev generelt scoret følgende ’likert’‐kategorierne i
spørgeskemaets svar kategorier, ’ved ikke’‐svar blev sat til missing, og et ’ikke relevant’
svar blev sat i samme kategori som ’nej’. Dette blev gjort ud fra argumentet, at hvis en
’ikke relevant’‐kategori er givet til et spørgsmål så svarer det enkle ’Nej’ til ’Nej, vi har
ikke gjort det, selvom der er medarbejdere det kunne være relevant for’, hvor ’Ikke
relevant’ svarer til ’Nej, vi har ikke gjort det, fordi der er ingen medarbejdere det er
relevant for’. Begge svar bliver derfor slået sammen til et ’Nej’ i analyserne.
Herefter blev en eksplorativ faktoranalyse foretaget. Vi afprøvede flere typer af
faktoranalyser: PCA (Principal Component Analyse), EFA‐ULS (Explorativ factor
analysis with unweighted least squares extraction) og EFA‐ML (explorativ factor
analysis with maximum likelihood extraction), samt både orthogonal og oblique
rotationsteknikker af faktorerne. Vi lavede også flere analyser hvor vi henholdsvis
fastholdt flere eller færre faktorer.
Her beskrives en faktoranalyse af henholdsvis faktorer relateret til den konkrete
arbejdsmiljøindsats og den systematiske indsats. De inkluderede faktorer for konkret og
systematisk arbejdsmiljøindsats er udtrukket fra VAI spørgeskemadata fra 2012 og 2014,
og gennemført som en ’principal component analysis’ (PCA‐analyse) med oblique
rotation. Grunden til at man foretager en rotation af faktorerne er at de roterede faktorer
typisk vil svare til mere meningsfulde aspekter i den virkelige verden.

Faktoranalyse af den systematiske arbejdsmiljøindsats
I denne analyse af den systematiske arbejdsmiljøindsats indgår 34 spørgsmål fra VAI og
2886 arbejdssteder, som har svaret på spørgsmålene. I faktoranalysen, som er vist
nedenunder, er fastholdt 10 faktorer. Antallet på 10 faktorer blev udvalgt ud fra et scree‐
plot og ud fra ud fra at tilstrækkeligt mange faktorer skulle fastholdes til at de kunne
beskrive en ’passende’ andel af variationen i datasættet. I denne specifikke analyse
beskriver 10 faktorer 62% af variationen fra de 34 spørgsmål. Figur B5.1 viser
faktorladning svarende til den unikke korrelation mellem det enkelte item og faktoren,
dvs. ’Factor pattern’. Figur B5.2 viser faktorladning svarende til den generelle korrelation
mellem det enkelte item og faktoren, dvs. faktor struktur (’Factor structure’).
Der er flere spørgsmål som placerer sig ’uklart’ eller slet ikke placerer sig i en skala. Det
er helt naturligt at der kan være enkeltspørgsmål, der måler en unik dimension og som
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således ikke hører hjemme i en skala. Fx spørgsmålet ’40.3 Blev sygefraværet på
arbejdspladsen inddraget i forbindelse med den seneste APV?’ står alene, og tilhører ikke
nogen af de andre indikatorer. Det er dog ikke en variabel vi bringer med videre, og
derfor ikke et problem for analysen i denne rapport.

Faktoranalyse af konkret arbejdsmiljøindsats
I denne analyse af den konkrete arbejdsmiljøindsats indgår 38 spørgsmål og 4579
arbejdssteder. I analysen vist nedenfor er fastholdt 10 faktorer. Antallet på 10 faktorer
blev udvalgt ud fra et scree‐plot og ud fra ud fra hvor stor en andel af variationen i
datasættet faktorerne kunne beskrive. I denne specifikke analyse beskriver 10 faktorer
67% af variationen fra de 38 spørgsmål. Faktorladninger svarende til den unikke
korrelation mellem det enkelte item og faktoren, dvs. ’Factor pattern’ er vist i figur B5.3,
nedenfor. Faktorladninger svarende til den generelle korrelation mellem det enkelte item
og faktoren, dvs. faktor struktur er vist i figur b4.4.
Nedenfor i tabellerne B5.1 – B4.4 rapporteres faktoranalysernes faktorladninger
(loadings), og her skal man lægge mærke til, at jo tættere disse er på 1, jo større er
sandsynligheden for, at indikatorerne måler den samme dimension.
Nedenfor ses de 18 indikatorer der blev det samlede resultat af alle faktoranalyserne,
herunder de fem ulykkesrelevante indikatorer fremhævet i fed, der indgik i de videre
analyser.
1. Indikatorer for den systematiske arbejdsmiljøindsats
Skala 1: Prioritering af arbejdsmiljøet (fak 6, Figur B5.1 og figur B5.2)
Skala 4: Arbejdsmiljøpolitikker
Skala 5: Integration af arbejdsmiljøarbejdet (fak 1, Figur B5.1 og figur B5.2)
Skala 6: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet
Skala 7: Arbejdsmiljøorganisation og uddannelse
Skala 8: APV på arbejdspladsen – del A (alt undtagen kemi)
Skala 9: APV på arbejdspladsen – del B (kemi)
Skala 10: APV kortlægning af fysisk arbejdsmiljø
Skala 11: Arbejdsmiljøindsats i resultatkontrakt

2. Indikatorer for den konkrete arbejdsmiljøindsats
Skala 2: Sikkerhedsinstruktion (fak 3, figur B5.3 og B5.4)
Skala 3: Risikohåndtering (fak 8, figur B5.3 og B5.4)
Skala 12: Psykosocial arbejdsmiljøindsats
Skala 13: Indsats for at reducere skænderier og mobning
Skala 14: Indsats for at reducere trusler og følelsesmæssige krav
Skala 15: Indeklimaforbedringer
Skala 16: Fysisk arbejdsmiljøindsats
Skala 17: Ulykkesindsats (Fak 1, Figur B5.3 og B5.4)
Skala 18: Indsats mod langtidssygemelding
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Tabel B5.1: Factor pattern: Systematisk arbejdsmiljøindsats
fak1
p03_ArbBed=er holdningen på arbejdspladsen, at arbejdsmiljøet skal være bedre, end reglerne kræver?
0,03
p03_MedInd=bliver medarbejderne involveret i beslutninger, som påvirker deres arbejdsmiljø?
‐0,04
p03_PriArb=prioriterer arbejdspladsen forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt?
0,14
p04_AMsnak =medarbejdere og ledelsen ... afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse?
‐0,07
fastlagt, hvordan samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal foregå i det kommende år?
‐0,05
fastlagt mål for det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed?
0,07
fastsat mål for det foregående års samarbejde om sikkerhed og sundhed?
0,07
p14_APVPsyk= Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på arb ‐0,03
p18_LEDPSYKUDD=Bliver ledere med personaleansvar uddannet i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø?
0,13
p19_MobPol=en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af mobning?
0
p19_StressPol=en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af stress?
‐0,04
0,09
p20_VolPol=en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af vold eller trusler om vold?
p21_APVFys= foretaget en kortlægning af fysiske krav på arbejdspladsen?
0,07
p24_MedPlanFys=Bliver medarbejderne inddraget i planlægningen og tilrettelæggelsen af deres arbejdsopg ‐0,02
p25_APVstoj= en kortlægning af støj på arbejdspladsen?
‐0,1
p28_APVklim= en kortlægning af indeklimaet på arbejdspladsen?
‐0,12
p31_APVulyk= foretaget en kortlægning af risikoen for ulykker?
0,28
p37_APVstoj= en kortlægning af arbejdsmiljøet med hensyn til kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller våd 0,13
p40_APV=Er der gennemført en Arbejdspladsvurdering (APV) på arbejdspladsen?
‐0,03
40.2 Var den senest gennemførte APV skriftlig?
0,01
40.3 Blev sygefraværet på arbejdspladsen inddraget i forbindelse med den seneste APV?
0,06
p43_AM_i_strat=Arbejdsmiljø er skrevet ind i virksomhedens overordnede strategi
0,83
p43_AM_ledelse=Den øverste ledelse efterspørger resultater på arbejdsmiljøområdet
0,7
p43_AM_sysMaal=Der måles systematisk på udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø
0,8
p43_AMLedMod=Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet p 0,92
p43_AMmedMod= Arbejdsmiljø er et punkt på personale‐/medarbejder‐/produktionsmøder
0,72
p43_AMOdelt= AMO medlemmer deltager i planlægning og projektering af bygninger, udstyr eller forandri 0,29
p44_AMorg=Er der en arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen?
0,03
p44_ErAMgrp= Er der arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladsen?
0,07
p44_ErAMudv= Er der et (eller flere) arbejdsmiljøudvalg?
0,01
p49_AMrepTid= Er der ansatte på arbejdspladsen, der bruger mere end halvdelen af deres tid på arbejdsm ‐0,05
p54_AMudd =Har arbejdsmiljørepræsentanterne gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse? ‐0,02
p55_AMudd =Har arbejdslederne gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse?
0,03
p56_AMudd =Har medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) deltaget i supplerende arbejdsmiljø ‐0,1

fak2
‐0,02
0,04
0,07
0,78
0,86
0,86
0,71
0,02
‐0,04
0,03
‐0,02
0,04
‐0,02
‐0,04
0,05
‐0,07
0,11
‐0,01
0,03
‐0,04
0,04
0
0,01
0,03
‐0,03
0,01
‐0,04
0,04
‐0,01
0,01
‐0,03
0,01
‐0,02
0,03

fak3
0,02
‐0,05
0,01
0,01
0
0
0,03
0,3
0,44
0,82
0,78
0,82
0,03
‐0,01
‐0,1
0,16
‐0,06
‐0,09
0,01
0,05
‐0,14
0,08
0,09
0,01
‐0,05
0,04
‐0,05
‐0,1
0,09
‐0,01
0
‐0,05
0,01
0,23

fak4
‐0,08
0
‐0,04
0,01
‐0,01
‐0,02
0,04
0,41
0,03
0,01
0,03
‐0,06
0,64
0,09
0,72
0,72
0,47
0,59
0,01
‐0,04
0,03
‐0,02
0,07
0,01
‐0,08
‐0,04
0,09
0,09
‐0,03
0
0,03
0,02
‐0,08
‐0,07

fak5
0,61
0,83
0,69
0,1
0,06
‐0,05
‐0,07
0,01
0,2
‐0,03
0,05
‐0,12
‐0,01
0,74
‐0,03
0,06
‐0,04
0,03
0,04
‐0,01
‐0,07
‐0,06
‐0,01
0,04
‐0,04
0,12
0,19
‐0,08
‐0,01
0,01
‐0,01
‐0,06
0,02
0,02

fak6
‐0,03
0
‐0,01
0,01
0,01
0,01
‐0,03
0,13
0,08
‐0,04
‐0,07
‐0,03
0,04
‐0,05
‐0,04
‐0,04
‐0,03
0
0,06
0
‐0,06
‐0,04
‐0,01
‐0,02
‐0,02
0,08
0,25
0,47
0,03
‐0,06
‐0,05
0,9
0,84
0,33

fak7
‐0,01
0,05
0,03
0,04
0,01
‐0,06
‐0,01
0
‐0,09
0,06
0,03
0,02
‐0,02
‐0,03
‐0,05
‐0,02
0
0,11
0,86
0,9
0,1
0,04
‐0,03
‐0,02
0
‐0,02
‐0,04
0,02
0,02
‐0,02
0,01
0,04
0,02
‐0,1

fak8
‐0,05
0,02
‐0,06
0,1
0,04
‐0,06
‐0,07
‐0,05
‐0,08
0,02
0,03
0,01
‐0,04
0,05
0,04
0,06
‐0,08
‐0,05
‐0,01
0,01
0,04
0,01
0,07
0,06
‐0,05
0,01
0,16
0,36
0,68
0,88
0,03
‐0,05
‐0,04
0,03
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fak9
0,32
‐0,11
0,09
‐0,12
‐0,06
0,05
0,1
‐0,16
‐0,06
0,14
0,11
‐0,1
‐0,11
‐0,09
0,09
‐0,1
0,2
0,22
‐0,03
0
0,14
‐0,05
0,05
‐0,01
‐0,03
‐0,13
0,07
0,02
0,17
‐0,07
0,84
‐0,03
0,03
0,49

fak10
0,13
‐0,07
‐0,02
‐0,04
0,01
0,03
0,05
0,25
0,17
‐0,11
0
‐0,13
0,16
‐0,08
0
0,06
‐0,11
‐0,29
0,08
0,04
0,9
0
0,05
0,05
0,03
‐0,04
0,03
‐0,05
‐0,03
0,06
0,08
‐0,05
‐0,01
0,07

Tabel B5. 2: Factor Structure: Systematisk arbejdsmiljøindsats
fak1
p03_ArbBed=er holdningen på arbejdspladsen, at arbejdsmiljøet skal være bedre, end reglerne kr 0,38
p03_MedInd=bliver medarbejderne involveret i beslutninger, som påvirker deres arbejdsmiljø?
0,26
p03_PriArb=prioriterer arbejdspladsen forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt?
0,45
p04_AMsnak =medarbejdere og ledelsen ... afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse?
0,32
fastlagt, hvordan samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal foregå i det kommende år?
0,36
fastlagt mål for det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed?
0,43
0,4
fastsat mål for det foregående års samarbejde om sikkerhed og sundhed?
p14_APVPsyk= Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af det psykiske arbejdsm 0,29
p18_LEDPSYKUDD=Bliver ledere med personaleansvar uddannet i at håndtere det psykiske arbejd 0,4
p19_MobPol=en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af mobning?
0,38
p19_StressPol=en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af stress?
0,34
p20_VolPol=en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af vold eller trusler om 0,31
p21_APVFys= foretaget en kortlægning af fysiske krav på arbejdspladsen?
0,31
p24_MedPlanFys=Bliver medarbejderne inddraget i planlægningen og tilrettelæggelsen af deres a 0,25
p25_APVstoj= en kortlægning af støj på arbejdspladsen?
0,18
p28_APVklim= en kortlægning af indeklimaet på arbejdspladsen?
0,19
p31_APVulyk= foretaget en kortlægning af risikoen for ulykker?
0,49
p37_APVstoj= en kortlægning af arbejdsmiljøet med hensyn til kemikalier, dampe, gasser, røg, støv 0,34
p40_APV=Er der gennemført en Arbejdspladsvurdering (APV) på arbejdspladsen?
0,14
40.2 Var den senest gennemførte APV skriftlig?
0,11
40.3 Blev sygefraværet på arbejdspladsen inddraget i forbindelse med den seneste APV?
0,26
p43_AM_i_strat=Arbejdsmiljø er skrevet ind i virksomhedens overordnede strategi
0,8
p43_AM_ledelse=Den øverste ledelse efterspørger resultater på arbejdsmiljøområdet
0,82
p43_AM_sysMaal=Der måles systematisk på udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø
0,87
p43_AMLedMod=Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøa 0,81
p43_AMmedMod= Arbejdsmiljø er et punkt på personale‐/medarbejder‐/produktionsmøder
0,75
p43_AMOdelt= AMO medlemmer deltager i planlægning og projektering af bygninger, udstyr eller 0,54
p44_AMorg=Er der en arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen?
0,31
p44_ErAMgrp= Er der arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladsen?
0,4
p44_ErAMudv= Er der et (eller flere) arbejdsmiljøudvalg?
0,27
p49_AMrepTid= Er der ansatte på arbejdspladsen, der bruger mere end halvdelen af deres tid på 0,28
p54_AMudd =Har arbejdsmiljørepræsentanterne gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøudda 0,25
p55_AMudd =Har arbejdslederne gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse?
0,31
p56_AMudd =Har medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) deltaget i supplerende arb 0,32
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fak2
0,24
0,24
0,34
0,78
0,86
0,87
0,74
0,27
0,21
0,26
0,21
0,18
0,25
0,16
0,25
0,18
0,38
0,25
0,22
0,14
0,24
0,35
0,41
0,43
0,3
0,36
0,31
0,3
0,28
0,23
0,18
0,28
0,27
0,28

fak3
0,27
0,17
0,28
0,22
0,23
0,23
0,24
0,49
0,6
0,8
0,79
0,76
0,27
0,19
0,08
0,32
0,17
0,06
0,09
0,07
0,21
0,39
0,45
0,4
0,28
0,36
0,28
0,14
0,32
0,23
0,13
0,16
0,23
0,39

fak4
0,16
0,18
0,23
0,3
0,3
0,29
0,31
0,53
0,25
0,26
0,25
0,14
0,67
0,23
0,68
0,71
0,58
0,61
0,19
0,12
0,23
0,29
0,4
0,36
0,22
0,27
0,34
0,28
0,23
0,2
0,18
0,2
0,16
0,17

fak5
0,64
0,79
0,76
0,32
0,31
0,24
0,2
0,28
0,43
0,23
0,28
0,14
0,23
0,71
0,1
0,24
0,19
0,16
0,15
0,07
0,15
0,3
0,35
0,41
0,3
0,43
0,38
0,06
0,1
0,08
0,02
0,11
0,19
0,16

fak6
0,16
0,15
0,2
0,31
0,33
0,31
0,25
0,34
0,28
0,22
0,19
0,17
0,25
0,09
0,13
0,16
0,19
0,14
0,24
0,16
0,24
0,27
0,35
0,34
0,25
0,35
0,47
0,61
0,37
0,3
0,1
0,84
0,82
0,45

fak7 fak8
0,04 0,07
0,11 0,03
0,1 0,06
0,19 0,28
0,17 0,26
0,11 0,21
0,13 0,18
0,11 0,19
‐0 0,14
0,08 0,26
0,05 0,24
0,02 0,2
0,11 0,17
0,02 0,05
0,07 0,18
0,08 0,2
0,12 0,17
0,2 0,12
0,88 0,12
0,89 0,11
0,19 0,24
0,13 0,28
0,09 0,37
0,1 0,35
0,08 0,21
0,08 0,26
0,08 0,39
0,16 0,55
0,11 0,77
0,07 0,85
0,05 0,21
0,19 0,28
0,15 0,29
‐0 0,31

fak9
0,33
‐0,1
0,17
0,09
0,16
0,28
0,29
‐0
0,05
0,28
0,22
0,06
0,04
‐0,1
0,2
0,01
0,4
0,36
0,03
0,04
0,15
0,27
0,37
0,33
0,27
0,17
0,27
0,21
0,37
0,14
0,81
0,1
0,15
0,54

fak10
0,24
0,12
0,17
0,16
0,19
0,18
0,18
0,46
0,39
0,17
0,26
0,14
0,32
0,1
0,09
0,24
0,02
‐0,2
0,19
0,12
0,86
0,19
0,26
0,26
0,17
0,18
0,23
0,15
0,16
0,23
0,06
0,18
0,22
0,21

Tabel B5.3: Factor pattern: konkret arbejdsmiljøindsats
fak1
0
p09_SikIns=får medarbejderne vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæ
p09_SikInsfulgtOp=bliver der fulgt op på, om medarbejderne udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt 0,02
p10_SikInsFulgtOp=bliver der fulgt særligt op på, om nyansatte medarbejdere udfører arbejdet sikkert og su ‐0,02
p10_SikInsNyAns=får nyansatte medarbejdere en særlig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udfør ‐0,02
p11_fastSenior= gennemført konkrete indsatser for at fastholde ældre medarbejdere på arbejdspladsen?
0,07
p11_syg1= gennemført konkrete indsatser for at støtte medarbejderes tilbagevenden til arbejde efter langt ‐0,02
p11_syg2= gennemført konkrete indsatser for at forebygge sygemeldinger ved at gennemgøre en tidlig fore ‐0,04
p12_syg= individuelle aftaler med langtidssygemeldte om deres tilbagevenden til arbejdspladsen?
‐0,04
p16_anerK= anerkendelse og påskønnelse i arbejdet?
0
p16_fagUdv= mulighed for faglig udvikling?
0,09
p16_Indflyd=medarbejderne får tilstrækkelig indflydelse på, hvordan og hvornår de løser deres arbejdsopg 0,11
p16_Kommu=sikre god intern kommunikation på arbejdspladsen?
‐0,01
p16_Konfl=forebygge og håndtere konflikter og skænderier?
0,01
p16_KvantKrav=forebygge stor arbejdsmængde og tidspres, der giver problemer for medarbejderne?
‐0,03
p16_Mob=forebygge og håndtere mobning?
0,01
p16_PriFor=prioritere og fordele arbejdsopgaverne for at forebygge overbelastning af medarbejderne?
‐0,06
p17_FolKrav=støtte medarbejdere med følelsesmæssigt belastende arbejde?
‐0,04
p17_Vol=forebygge og håndtere vold eller trusler om vold?
‐0,02
p23_EnsBel=forebygge overbelastninger pga. ensidigt arbejde ‐ fx pakkearbejde eller længere tids slibe‐ elle ‐0,01
p23_Loft=forebygge overbelastninger pga. tunge løft af ting eller personer?
0,02
p23_Traek=forebygge overbelastninger pga. fysisk krævende træk og skub?
0,06
p23_VridRyg=forebygge problemer med arbejdsstillinger ‐ fx arbejde med bøjet eller vredet ryg, stående ar ‐0,09
p27_GenStoj=mindske generende støj?
0,34
p30_Luft=forbedre luftkvaliteten?
0,03
p30_Varme=mindske problemer med varme, kulde eller træk?
‐0,03
p33_ulykFald= at forebygge, at medarbejderne falder ned fra stilladser, stiger el.lign.?
0,88
p33_ulykKoere= at forebygge ulykker med transportmidler på arbejdspladsen?
0,83
p33_ulykLoft= at forebygge ulykker i forbindelse med tunge løft af ting eller personer?
0,4
p33_ulykMask= at forebygge ulykker med maskiner og håndværktøj?
0,66
p33_ulykRamt= at forebygge, at medarbejderne bliver ramt af ting, som falder ned, vælter eller styrter sam 0,88
p33_ulykSnubl= at forebygge snuble‐ og glideulykker?
0,53
p33_ulykTrafik= at forebygge ulykker i trafikken (i arbejdstiden)?
0,8
p34_SikGen=Gennemføres der sikkerhedsgennemgange på arbejdspladsen?
0,32
p35_eftersyn=Foretages der eftersyn og vedligeholdelse af lokaler, inventar og maskiner på arbejdspladsen 0,13
p36_RisVur=vurderes risikoen for ulykker, når der indføres nye arbejdsgange, maskiner eller materialer?
0,25
p36_SikVur=undersøges sikkerheden, hvis en ulykke har været ved at ske?
0,19
p36_Ryddeligt=holdes arbejdspladsen ryddelig?
‐0,23
p39_vaadtArb=forebygge problemer med vådt arbejde, hvor medarbejderne har våde hænder en stor del a 0,22

fak2
0,06
0,15
‐0,03
‐0,08
0,06
0
0,17
‐0,09
0,82
0,74
0,78
0,78
0,1
0,74
0,01
0,74
0,06
‐0,04
‐0,12
0,04
0,04
0,03
‐0,01
‐0,01
0,04
0
0,01
0,05
‐0,01
0,03
0,03
0,07
‐0,09
0,06
‐0,06
‐0,09
0,12
‐0,13

fak3
0,01
‐0,04
0,01
0,04
‐0,04
0
0
0,05
‐0,02
‐0,07
0
‐0,02
‐0,01
0,07
‐0,03
0,12
0,02
0
0,62
0,92
0,89
0,8
0,05
‐0,03
0,02
‐0,07
0,06
0,58
0,16
‐0,03
0,17
‐0,14
‐0,03
0
0,15
0,03
‐0,08
0,13

fak4
0,81
0,75
0,91
0,9
0,06
‐0,02
0,05
‐0,08
0,02
‐0,02
‐0,03
0,04
0
‐0,01
‐0,01
0,02
‐0,02
0,01
‐0,02
0
‐0,01
0,04
‐0,07
0,03
0,01
‐0,01
‐0,02
0,01
‐0,02
‐0,03
0,03
0,03
0,16
0
0,04
0,06
‐0,06
0,01

fak5
‐0,02
‐0,04
‐0,02
0,02
0,63
0,9
0,67
0,82
‐0,03
0,08
0,03
‐0,02
0
‐0,02
‐0,02
‐0,01
0,03
0,02
0,06
‐0,01
‐0,01
0,04
0,01
‐0,01
0,02
0,01
0
‐0,06
‐0,05
‐0,03
0
‐0,02
0,13
0,02
0,02
0,1
‐0,11
‐0,04

fak6
0
0,03
‐0,03
‐0,02
‐0,01
0
0,03
‐0,04
0,06
‐0,04
‐0,06
0,08
‐0,04
0,02
‐0,03
0,02
0
0,03
0,05
‐0,01
‐0,03
‐0,04
0,09
‐0,02
‐0,01
‐0,04
‐0,02
‐0,03
0,11
‐0,03
0,07
‐0,09
0,32
0,64
0,55
0,52
0,84
0,06

fak7
0
‐0,04
‐0,01
0,03
‐0,12
0,03
0,04
0,05
‐0,02
0,12
0,04
‐0,02
0,06
‐0,05
0,06
‐0,06
0,84
0,87
‐0,13
0,03
0,06
‐0,03
‐0,08
0,05
0
‐0,08
‐0,02
0,11
‐0,15
‐0,05
0,02
0,19
0
‐0,11
0
0,17
0,06
0,16

fak8
‐0,01
0
0,02
0,01
‐0,07
0
0,01
0,03
‐0,05
0,06
0,01
‐0,02
‐0,02
0
‐0,02
0,02
0,02
0,01
0,06
‐0,04
‐0,04
0,06
0,34
0,88
0,88
‐0,02
‐0,03
‐0,04
0,03
0,02
0,07
‐0,03
0,02
0,02
‐0,07
‐0,03
0,02
0,02
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fak9
‐0,01
0,01
0,02
‐0,04
0
‐0,02
0,06
‐0,04
‐0,02
‐0,11
‐0,05
0,05
0,9
0,1
0,95
0,09
0,05
0,07
0,12
‐0,08
‐0,06
0,05
0,09
‐0,03
‐0,03
‐0,03
0,02
‐0,06
0,06
0
0,08
‐0,08
0,08
‐0,02
‐0,01
0
‐0,07
‐0,02

fak10
‐0,01
0
0,04
0,01
0,42
0,01
0,11
‐0,18
0
‐0,08
‐0,04
‐0,05
‐0,03
0
0
‐0,01
0,09
0,06
0,24
‐0,04
0
0,06
0,05
0,04
‐0,05
0,06
0,05
‐0,03
0,02
0,04
‐0,02
0,16
‐0,19
‐0,05
‐0,02
‐0,14
0,3
0,72

Tabel B5. 4: Factor structure: konkret arbejdsmiljøindsats
fak1
0
p09_SikIns=får medarbejderne vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæ
p09_SikInsfulgtOp=bliver der fulgt op på, om medarbejderne udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt 0,02
p10_SikInsFulgtOp=bliver der fulgt særligt op på, om nyansatte medarbejdere udfører arbejdet sikkert og su ‐0,02
p10_SikInsNyAns=får nyansatte medarbejdere en særlig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udfør ‐0,02
p11_fastSenior= gennemført konkrete indsatser for at fastholde ældre medarbejdere på arbejdspladsen?
0,07
p11_syg1= gennemført konkrete indsatser for at støtte medarbejderes tilbagevenden til arbejde efter langt ‐0,02
p11_syg2= gennemført konkrete indsatser for at forebygge sygemeldinger ved at gennemgøre en tidlig fore ‐0,04
p12_syg= individuelle aftaler med langtidssygemeldte om deres tilbagevenden til arbejdspladsen?
‐0,04
p16_anerK= anerkendelse og påskønnelse i arbejdet?
0
p16_fagUdv= mulighed for faglig udvikling?
0,09
p16_Indflyd=medarbejderne får tilstrækkelig indflydelse på, hvordan og hvornår de løser deres arbejdsopg 0,11
p16_Kommu=sikre god intern kommunikation på arbejdspladsen?
‐0,01
p16_Konfl=forebygge og håndtere konflikter og skænderier?
0,01
p16_KvantKrav=forebygge stor arbejdsmængde og tidspres, der giver problemer for medarbejderne?
‐0,03
p16_Mob=forebygge og håndtere mobning?
0,01
‐0,06
p16_PriFor=prioritere og fordele arbejdsopgaverne for at forebygge overbelastning af medarbejderne?
p17_FolKrav=støtte medarbejdere med følelsesmæssigt belastende arbejde?
‐0,04
p17_Vol=forebygge og håndtere vold eller trusler om vold?
‐0,02
p23_EnsBel=forebygge overbelastninger pga. ensidigt arbejde ‐ fx pakkearbejde eller længere tids slibe‐ elle ‐0,01
p23_Loft=forebygge overbelastninger pga. tunge løft af ting eller personer?
0,02
p23_Traek=forebygge overbelastninger pga. fysisk krævende træk og skub?
0,06
p23_VridRyg=forebygge problemer med arbejdsstillinger ‐ fx arbejde med bøjet eller vredet ryg, stående ar ‐0,09
p27_GenStoj=mindske generende støj?
0,34
p30_Luft=forbedre luftkvaliteten?
0,03
p30_Varme=mindske problemer med varme, kulde eller træk?
‐0,03
p33_ulykFald= at forebygge, at medarbejderne falder ned fra stilladser, stiger el.lign.?
0,88
p33_ulykKoere= at forebygge ulykker med transportmidler på arbejdspladsen?
0,83
0,4
p33_ulykLoft= at forebygge ulykker i forbindelse med tunge løft af ting eller personer?
p33_ulykMask= at forebygge ulykker med maskiner og håndværktøj?
0,66
p33_ulykRamt= at forebygge, at medarbejderne bliver ramt af ting, som falder ned, vælter eller styrter sam 0,88
p33_ulykSnubl= at forebygge snuble‐ og glideulykker?
0,53
p33_ulykTrafik= at forebygge ulykker i trafikken (i arbejdstiden)?
0,8
p34_SikGen=Gennemføres der sikkerhedsgennemgange på arbejdspladsen?
0,32
p35_eftersyn=Foretages der eftersyn og vedligeholdelse af lokaler, inventar og maskiner på arbejdspladsen 0,13
p36_RisVur=vurderes risikoen for ulykker, når der indføres nye arbejdsgange, maskiner eller materialer?
0,25
p36_SikVur=undersøges sikkerheden, hvis en ulykke har været ved at ske?
0,19
p36_Ryddeligt=holdes arbejdspladsen ryddelig?
‐0,23
p39_vaadtArb=forebygge problemer med vådt arbejde, hvor medarbejderne har våde hænder en stor del a 0,22
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fak2
0,06
0,15
‐0,03
‐0,08
0,06
0
0,17
‐0,09
0,82
0,74
0,78
0,78
0,1
0,74
0,01
0,74
0,06
‐0,04
‐0,12
0,04
0,04
0,03
‐0,01
‐0,01
0,04
0
0,01
0,05
‐0,01
0,03
0,03
0,07
‐0,09
0,06
‐0,06
‐0,09
0,12
‐0,13

fak3
0,01
‐0,04
0,01
0,04
‐0,04
0
0
0,05
‐0,02
‐0,07
0
‐0,02
‐0,01
0,07
‐0,03
0,12
0,02
0
0,62
0,92
0,89
0,8
0,05
‐0,03
0,02
‐0,07
0,06
0,58
0,16
‐0,03
0,17
‐0,14
‐0,03
0
0,15
0,03
‐0,08
0,13

fak4
0,81
0,75
0,91
0,9
0,06
‐0,02
0,05
‐0,08
0,02
‐0,02
‐0,03
0,04
0
‐0,01
‐0,01
0,02
‐0,02
0,01
‐0,02
0
‐0,01
0,04
‐0,07
0,03
0,01
‐0,01
‐0,02
0,01
‐0,02
‐0,03
0,03
0,03
0,16
0
0,04
0,06
‐0,06
0,01

fak5
‐0,02
‐0,04
‐0,02
0,02
0,63
0,9
0,67
0,82
‐0,03
0,08
0,03
‐0,02
0
‐0,02
‐0,02
‐0,01
0,03
0,02
0,06
‐0,01
‐0,01
0,04
0,01
‐0,01
0,02
0,01
0
‐0,06
‐0,05
‐0,03
0
‐0,02
0,13
0,02
0,02
0,1
‐0,11
‐0,04

fak6
0
0,03
‐0,03
‐0,02
‐0,01
0
0,03
‐0,04
0,06
‐0,04
‐0,06
0,08
‐0,04
0,02
‐0,03
0,02
0
0,03
0,05
‐0,01
‐0,03
‐0,04
0,09
‐0,02
‐0,01
‐0,04
‐0,02
‐0,03
0,11
‐0,03
0,07
‐0,09
0,32
0,64
0,55
0,52
0,84
0,06

fak7
0
‐0,04
‐0,01
0,03
‐0,12
0,03
0,04
0,05
‐0,02
0,12
0,04
‐0,02
0,06
‐0,05
0,06
‐0,06
0,84
0,87
‐0,13
0,03
0,06
‐0,03
‐0,08
0,05
0
‐0,08
‐0,02
0,11
‐0,15
‐0,05
0,02
0,19
0
‐0,11
0
0,17
0,06
0,16

fak8
‐0,01
0
0,02
0,01
‐0,07
0
0,01
0,03
‐0,05
0,06
0,01
‐0,02
‐0,02
0
‐0,02
0,02
0,02
0,01
0,06
‐0,04
‐0,04
0,06
0,34
0,88
0,88
‐0,02
‐0,03
‐0,04
0,03
0,02
0,07
‐0,03
0,02
0,02
‐0,07
‐0,03
0,02
0,02

fak9
‐0,01
0,01
0,02
‐0,04
0
‐0,02
0,06
‐0,04
‐0,02
‐0,11
‐0,05
0,05
0,9
0,1
0,95
0,09
0,05
0,07
0,12
‐0,08
‐0,06
0,05
0,09
‐0,03
‐0,03
‐0,03
0,02
‐0,06
0,06
0
0,08
‐0,08
0,08
‐0,02
‐0,01
0
‐0,07
‐0,02

fak10
‐0,01
0
0,04
0,01
0,42
0,01
0,11
‐0,18
0
‐0,08
‐0,04
‐0,05
‐0,03
0
0
‐0,01
0,09
0,06
0,24
‐0,04
0
0,06
0,05
0,04
‐0,05
0,06
0,05
‐0,03
0,02
0,04
‐0,02
0,16
‐0,19
‐0,05
‐0,02
‐0,14
0,3
0,72

Bilag 6: Anvendte spørgsmål fra undersøgelsen VAI
Tabel B6.1. Spørgsmål i faktoranalyser, oprindelige navne, beskrivende navne, samt den
skala som det relevante spørgsmål hører til.
Navn i
oprindeligt
datasæt
LA14_p03_1

Beskrivende navn

Spørgsmålsformulering

Skala

p03_ArbBed

1

LA14_p03_3

p03_MedInd

LA14_p03_2

p03_PriArb

LA14_p24

p24_MedPlanFys

LA14_p09_1

p09_SikIns

LA14_p09_2

p09_SikInsfulgtOp

LA14_p10_2

p10_SikInsFulgtOp

LA14_p10_1

p10_SikInsNyAns

LA14_p35

p35_eftersyn

LA14_p36_2

p36_RisVur

LA14_p36_1

p36_Ryddeligt

'I hvilken grad ... - er holdningen på arbejdspladsen, at
arbejdsmiljøet skal være bedre, end reglerne kræver?'
'I hvilken grad ... - bliver medarbejderne involveret i beslutninger,
som påvirker deres arbejdsmiljø?'
'I hvilken grad ... - prioriterer arbejdspladsen forebyggelse af
arbejdsmiljøproblemer højt?'
'Bliver medarbejderne inddraget i planlægningen og
tilrettelæggelsen af deres arbejdsopgaver med henblik på at
mindske fysiske belastninger mest muligt?'
'I hvilken grad ... - får medarbejderne vejledning og instruktion i,
hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?'
'I hvilken grad ... - bliver der fulgt op på, om medarbejderne
udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?'
'I hvilken grad ... - bliver der fulgt særligt op på, om nyansatte
medarbejdere udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt
forsvarligt?'
'I hvilken grad ... - får nyansatte medarbejdere en særlig
vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og
sundhedsmæssigt forsvarligt?'
'Foretages der eftersyn og vedligeholdelse af lokaler, inventar og
maskiner på arbejdspladsen?'
'Hvor ofte ... - vurderes risikoen for ulykker, når der indføres nye
arbejdsgange, maskiner eller materialer?'
'Hvor ofte ... - holdes arbejdspladsen ryddelig?'

LA14_p18

p18_LEDPSYKUDD

4

LA14_p19_2

p19_MobPol

LA14_p19_1

p19_StressPol

LA14_p20

p20_VolPol

LA14_p43_2

p43_AM_i_strat

18. Bliver ledere med personaleansvar uddannet i at håndtere det
psykiske arbejdsmiljø?
'Har arbejdspladsen ... - en politik eller retningslinjer om
forebyggelse eller håndtering af mobning?'
'Har arbejdspladsen ... - en politik eller retningslinjer om
forebyggelse eller håndtering af stress?'
'Har arbejdspladsen en politik eller retningslinjer om forebyggelse
eller håndtering af vold eller trusler om vold?'
'Arbejdsmiljø er skrevet ind i virksomhedens overordnede strategi'

LA14_p43_4

p43_AM_ledelse

LA14_p43_3

p43_AM_sysMaal

LA14_p43_1

p43_AMLedMod

LA14_p43_7

p43_AMmedMod

LA14_p04

p04_AMsnak

LA14_p05

p05_SamArbAM

LA14_p06

1
1
1

2
2
2

2

3
3
3

4
4
4
5

'Den øverste ledelse efterspørger resultater på
arbejdsmiljøområdet'
'Der måles systematisk på udviklingen af virksomhedens
arbejdsmiljø'
43.1 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i
organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen?
Arbejdsmiljø er et punkt på dagsordenen på ledermøder
43.7 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i
organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen?
Arbejdsmiljø er et punkt på personale-/medarbejder/produktionsmøder
4. Har repræsentanter for medarbejdere og ledelse inden for det
seneste år drøftet indholdet af det kommende års samarbejde om
sikkerhed og sundhed?
5. Er det inden for det seneste år fastlagt, hvordan samarbejdet
om sikkerhed og sundhed skal foregå i det kommende år?

5

p06_MaalAM

6. Er der inden for det seneste år fastlagt mål for det kommende
års samarbejde om sikkerhed og sundhed?

6

LA14_p07

p07_MaalTidlAM

6

LA14_p44

p44_Amorg

7. Var der fastsat mål for det foregående års samarbejde om
sikkerhed og sundhed?
44. Er der en arbejdsmiljøorganisation (AMO) på arbejdspladsen?

7

LA14_p44_3

p44_ErAMgrp

44.3 Er der arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladsen?

7

LA14_p44_1

p44_ErAMudv

44.1 Er der et (eller flere) arbejdsmiljøudvalg?

7
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5
5

5

6

6

LA14_p54

p54_AMudd

LA14_p55

p55_AMudd

LA14_p40

p40_APV

LA14_p40_2

p40_APVskrft

LA17_p_apv12

p40_handleplanFys

'Er der som følge af APV-arbejdet udarbejdet handleplan for at
forbedre forholdene vedrørende ... - fysiske krav i arbejdet'

8

LA17_p_apv14

p40_handleplanKlim

'Er der som følge af APV-arbejdet udarbejdet handleplan for at
forbedre forholdene vedrørende ... - indeklima'

8

LA17_p_apv11

p40_handleplanPsyk

'Er der som følge af APV-arbejdet udarbejdet handleplan for at
forbedre forholdene vedrørende ... - psykisk arbejdsmiljø'

8

LA17_p_apv15

p40_handleplanSik

8

LA17_p_apv13

p40_handleplanStoj

'Er der som følge af APV-arbejdet udarbejdet handleplan for at
forbedre forholdene vedrørende ... - sikkerhed og
ulykkesforebyggelse'
'Er der som følge af APV-arbejdet udarbejdet handleplan for at
forbedre forholdene vedrørende ... - støj'

LA17_p_apv20

p40_handleplanBio

'Er der som følge af APV-arbejdet udarbejdet handleplan for at
forbedre forholdene vedrørende ... - biologiske materialer'
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LA17_p_apv17

p40_handleplanGas

'Er der som følge af APV-arbejdet udarbejdet handleplan for at
forbedre forholdene vedrørende ... - dampe eller gasser'
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LA17_p_apv16

p40_handleplanKem

'Er der som følge af APV-arbejdet udarbejdet handleplan for at
forbedre forholdene vedrørende ... - kemikalier'
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LA17_p_apv18

p40_handleplanStov

'Er der som følge af APV-arbejdet udarbejdet handleplan for at
forbedre forholdene vedrørende ... - støv eller røg'

9

LA17_p_apv19

p40_handleplanVaad

'Er der som følge af APV-arbejdet udarbejdet handleplan for at
forbedre forholdene vedrørende ... - vådt arbejde'

9

LA14_p21

p21_APVFys

LA14_p25

p25_APVstoj

LA14_p28

p28_APVklim

LA14_p37

p37_APVstoj

LA14_p31

p31_APVulyk

LA14_p43_5

p43_AMbonus

21. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af
fysiske krav på arbejdspladsen?
25. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af
støj på arbejdspladsen?
28. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af
indeklimaet på arbejdspladsen?
37. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af
arbejdsmiljøet med hensyn til kemikalier, dampe, gasser, røg, støv
eller vådt arbejde?
31. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af
risikoen for ulykker?
43.5 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i
organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen?
Resultater på arbejdsmiljøområdet indgår i lederes
resultatkontrakter eller bonusordning

LA14_p49

p49_AMrepTid

49. Er der ansatte på arbejdspladsen, der bruger mere end
halvdelen af deres tid på arbejdsmiljø?

11

LA14_p16_3

p16_anerK

12

LA14_p16_2

p16_fagUdv

LA14_p16_1

p16_Indflyd

LA14_p16_4

p16_Kommu

16.3 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at give medarbejderne anerkendelse og
påskønnelse i arbejdet?
16.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at give medarbejderne mulighed for faglig
udvikling?
'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - medarbejderne får tilstrækkelig
indflydelse på, hvordan og hvornår de løser deres arbejdsopgaver?'
'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - sikre god intern kommunikation på
arbejdspladsen?'

96

'Har arbejdsmiljørepræsentanterne gennemført den obligatoriske
arbejdsmiljøuddannelse?'
'Har arbejdslederne gennemført den obligatoriske
arbejdsmiljøuddannelse?'
'Er der gennemført en Arbejdspladsvurdering (APV) på
arbejdspladsen?'
40.2 Var den senest gennemførte APV skriftlig?

7
7
8
8

8

10
10
10
10

10
11

12

12

12

LA14_p16_5

p16_KvantKrav

LA14_p16_6

p16_PriFor

LA14_p16_8

p16_Konfl

LA14_p16_7

p16_Mob

LA14_p17_1

p17_FolKrav

LA14_p17_2

p17_Vol

LA14_p30_1

p30_Varme

LA14_p30_2

p30_Luft

LA14_p23_4

p23_EnsBel

LA14_p23_3

p23_FysUdm

LA14_p23_1

p23_Loft

LA14_p23_6

p23_stilleSid

LA14_p23_2

p23_Traek

LA14_p23_5

p23_VridRyg

LA14_p33_3

p33_ulykFald

LA14_p33_5

p33_ulykKoere

LA14_p33_7

p33_ulykLoft

LA14_p33_1

p33_ulykMask

LA14_p33_4

p33_ulykRamt

LA14_p33_2

p33_ulykSnubl

LA14_p33_6

p33_ulykTrafik

LA14_p34

p34_SikGen

LA14_p11_2

p11_syg1

'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - forebygge stor arbejdsmængde og
tidspres, der giver problemer for medarbejderne?'
16.6 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at prioritere og fordele arbejdsopgaverne for
at forebygge overbelastning af medarbejderne?
16.8 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge og håndtere konflikter og
skænderier?
16.7 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge og håndtere mobning?
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17.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at støtte medarbejdere med følelsesmæssigt
belastende arbejde?
'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - forebygge og håndtere vold eller
trusler om vold?'
'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - mindske problemer med varme,
kulde eller træk?'
'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - forbedre luftkvaliteten?'
'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - forebygge overbelastninger pga.
ensidigt arbejde - fx pakkearbejde eller længere tids slibe- eller
polerearbejde?'
23.3 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge fysisk udmattelse?

14

'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - forebygge overbelastninger pga.
tunge løft af ting eller personer?'
23.6 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at begrænse længerevarende stillesiddende
arbejde?
'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - forebygge overbelastninger pga.
fysisk krævende træk og skub?'
'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - forebygge problemer med
arbejdsstillinger - fx arbejde med bøjet eller vredet ryg, stående
arbejde, arbejde med armen løftet over skulderhøjde eller
knæliggende a'
33.3 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge, at medarbejderne falder ned
fra stilladser, stiger el.lign.?
33.5 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge ulykker med transportmidler
på arbejdspladsen?
33.7 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge ulykker i forbindelse med
tunge løft af ting eller personer?
33.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge ulykker med maskiner og
håndværktøj?
33.4 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge, at medarbejderne bliver ramt
af ting, som falder ned, vælter eller styrter sammen?
33.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge snuble- og glideulykker?

16

33.6 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge ulykker i trafikken (i
arbejdstiden)?
'Gennemføres der sikkerhedsgennemgange på arbejdspladsen?'

17

11.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at støtte medarbejderes tilbagevenden til
arbejde efter langtidssygemelding?

18
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12

13

13

14

15

15
16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

LA14_p11_3

p11_syg2

11.3 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge sygemeldinger ved at
gennemgøre en tidlig forebyggende indsats blandt medarbejderne?

18

LA14_p12

p12_syg

12. Er der inden for det seneste år indgået individuelle aftaler med
langtidssygemeldte om deres tilbagevenden til arbejdspladsen?

18

LA14_p11_1

p11_fastSenior

la14_p14

p14_APVPsyk

11.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at fastholde ældre medarbejdere på
arbejdspladsen?
14.0 Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af
det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

LA14_p27_2

p27_GenStoj

'Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at ... - mindske generende støj?'

LA14_p36_3

p36_SikVur

'Hvor ofte ... - undersøges sikkerheden, hvis en ulykke har været
ved at ske?'

LA14_p39_2

p39_vaadtArb

39.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført
konkrete indsatser for at forebygge problemer med vådt arbejde,
hvor medarbejderne har våde hænder en stor del af dagen?

LA14_p40_3

p40_sygfrav

40.3 Blev sygefraværet på arbejdspladsen inddraget i forbindelse
med den seneste APV?

LA14_p43_6

p43_AMOdelt

43.6 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i
organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen? AMO
medlemmer deltager i planlægning og projektering af bygninger,
udstyr eller forandringer …

LA14_p56

p56_AMudd

56. Har medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse af minimum 1½
dags varighed inden for det seneste år?
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Bilag 7: Anvendte klassifikationer og begreber
Branchegruppe 36 som vi har aggregeret til 10 brancher (Br10)
Bygge og anlæg
 Anlægsarbejde


Opførelse og nedrivning af byggeri



Færdiggørelse af byggeri

Handel
 Butikker


Engros

Industri
 Elektronik


Energi og råstoffer



Installation og reparation af maskiner og udstyr



Kemi og medicin



Metal og maskiner



Plast, glas og beton



Tekstil og papir



Transportmidler



Træ og møbler

Kontor og kommunikation
 Film, presse og bøger


IT og telekommunikation



Kontor

Landbrug og fødevarer
 Landbrug, skovbrug og fiskeri


Slagterier



Nærings‐ og nydelsesmidler

Offentlig service
 Politi, beredskab og fængsler


Religiøse institutioner og begravelsesvæsen



Vand, kloak og affald
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Privat service
 Frisører og anden personlig pleje


Hotel og camping



Kultur og sport



Rengøring



Restauranter og barer

Transport
 Transport af gods


Transport af passagerer

Social og sundhed
 Daginstitutioner


Døgninstitutioner og hjemmepleje



Hospitaler



Læger, tandlæger og dyrlæger

Undervisning og forskning
 Undervisning


Universiteter og forskning

Virksomhedsstørrelse (arbejdsstedsstørrelse)
Tre størrelsesgrupper baseret på krav til arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
1:

1‐9 ansatte

2:

10‐34 ansatte

3:

mindst 35 ansatte

Klassifikation af styrken af sammenhænge (effekt)
For styrken af sammenhæng (effekt) mellem den uafhængige og den afhængige variabel
anvender vi betegnelserne, ingen sammenhæng (none), lille sammenhæng (little),
moderat sammenhæng (moderate), stærk sammenhæng (strong) samt meget stærk
sammenhæng (very strong). De anvendte intervaller for styrken af sammenhæng
fremgår af tabel nedenfor (se tabel nedenfor).
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Tabel B7.1: Styrken af effekten af en indsats på et givent udfald

< r=.10
r=.10 ‐ r=.30
r=.30 ‐ r=.50
r=.50 ‐r=.70

(Strength of) Effect
RATE
RATE RATIO
RATIO
(Increased
(decreased
risk)*)
risk)*)
1.0‐1.1
0.95‐1.0
1.1‐1.3
0.75‐0.95
1.3‐1.7
0.55‐0.75
1.7 <2.0
0.35 ‐ 0.55

None
little
Moderate
Strong

r=.70 <

2.0<

Very strong

Cohen’s d
correlation **)

<0.35

(*) ADJUSTED FROM MONSON 1990
(**) Adjusted from Cohen 1988

Nogle statistiske begreber anvendt i rapporten:

Incidence rate: Et udtryk for hyppighed. Antallet af nye tilfælde af arbejdsulykker i en
given periode divideret med antal individer der er i risiko. Fx 100 arbejdsulykker pr.
100.000 personer i et år, giver en incidens rate (hyppighed) på 0,001 eller 1 ulykke pr.
1000 personer i løbet af et år.
Incidence rate ratio (IRR):
IRR= Incidence rate ratio: Ratio (forholdet) mellem to incidensrater. Eksempelvis,
hyppighed af arbejdsulykker på arbejdssteder med høj prioritet af arbejdsmiljøindsats
set i forhold til hyppighed af arbejdsulykker på arbejdssteder med lav prioritet af
arbejdsmiljøindsats, dvs. forholdet mellem disse hyppigheder betegnes IRR (Incidence
rate ratio) eller den ’relative hyppighed’. 1 ulykke pr. 1000 personer i løbet af et år på
virksomheder der prioriterer højt og 3 ulykker pr. 1000 personer i løbet af et år på
virksomheder der prioriterer lavt, giver en relativ hyppighed på 0,001/0,003 = 1/3 = 0,33,
så virksomheder der prioriterer sikkerhed har 3 gange mindre risiko for arbejdsulykker
(tænkt eksempel).
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Bilag 8: Datagrundlag
Tabel B7.1: Oversigt over data og datakilder
DATA

Beskrivelse

Kilde

Årstal

Arbejdsmiljøindsats

Indsats for at forbedre
arbejdsmiljøet og
sikkerheden på
arbejdspladsen.
Arbejdsulykker som
resulterer i minimum 1
fraværsdag

Virksomhedernes
Arbejdsmiljøindsats (VAI)
spørgeskema, fra NFA

2012, 2014, 2017

Register over anmeldte
arbejdsulykker og
arbejdsbetingede lidelser, fra
AT
Arbejdsmarkedsregisteret
(AMRun), fra DST

2012-2019

Fraværsregisteret (FRAN,
FRPE), fra DST

2014-2017

IDAS- IDA arbejdssteder, fra
DST

2008-2018

Arbejdsmarkedsregisteret
(AMRun), fra DST
Arbejdsmarkedsregisteret
(AMRun), fra DST

2012-2018

Arbejdsulykke

Tid i risiko for
arbejdsulykke

Generel risiko for
arbejdsulykker i
jobgruppen

Antal
ansættelsesforhold
på arbejdstedet
Køn, alder,
jobgruppe, branche
Langtidssygefravær

Død
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Hvor mange dage er hver
person i risiko for en
arbejdsulykke, dvs. hvor
mange dage arbejder
personen på det
specifikke arbejdssted
Den generelle risiko for
ulykker i en jobgruppe.
Bruges til at justere med i
analyserne (Vi undersøger
om Arbejdsmiljøindsatsen
nedsætter den generelle
risiko for ulykker)
Hvor mange ansatte er
der på den enkelte
arbejdsplads
Baggrundsvariable
For at definere hvad en
alvorlig ulykke er, kobler
vi til sygefravær og finder
om en ulykke er efterfulgt
af sygefravær af mere
end 30 dage
For at definere hvad en
alvorlig ulykke er, kobler
vi dødsdato til registeret
for at se om ulykken er en
dødsulykke

DODDATO, fra DST

2012-2018

2012-2018

2019

Lersø Parkallé 105
2100 København Ø

T 39 16 52 00
F 39 16 52 01

E nfa@nfa.dk
W www.nfa.dk

