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Evaluering af effekten af forebyggelsespakker 

1. Resumé 

Evalueringen af effekten af forebyggelsespakker er foretaget for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og 

omhandler forebyggelsespakker anvendt i perioden 1. oktober 2012 til 1. august 2014. Evalueringen vurderer 

virksomhedernes erfaringer i gennemførelsen af en forebyggelsespakke og den efterfølgende virkning heraf.  

Evalueringen har med sin metode- og kildetriangulering solidt grundlag for at konkludere, at forebyggelses-

pakkerne skaber de virkninger, som forventes. Den opstillede forandringsteori er således testet og fundet be-

kræftet. 

Der opnås med forebyggelsespakkerne et øget fokus på arbejdsmiljø, hvilket ydermere fører til yderligere 

arbejdsmiljøinitiativer. Der opnås ligeledes en øget systematik i arbejdsmiljøarbejdet, hvis der i fortolknin-

gen af ’systematik’ inkluderes, når denne ikke er skriftlig eller formel, men i stedet beror på branchens mundt-

lige kommunikationsform og ikke-formaliserede procedurer. 

Dette har positiv indvirkning på det oplevede fysiske- og psykiske arbejdsmiljø, både når dette vurde-

res helt overordnet, og når der i evalueringen stilles skarpt på underliggende indikatorer. 

Og sidst men ikke mindst angiver 88 % af de adspurgte virksomheder i evalueringens spørgeskemaundersø-

gelse, at de i høj grad vil anbefale forebyggelsespakken til andre, hvilket evaluator anser for en ypperlig indika-

tor for den oplevede effekt i virksomhederne. 

De 33 besøgte virksomheder er hovedkilden til evalueringen og giver grundlag for at kunne udfolde proces-

serne i virksomhederne og udpege fremmende og hæmmende faktorer heri. 

Med disse muligheder for dybdegående analyser af processer, er den overordnede pointe, at den helt grund-

læggende og fremmende faktor i virksomhedernes gennemførelse af forebyggelsespakkerne er anerkendelsen 

af medarbejdernes arbejdsliv, i og med at arbejdsmiljøet adresseres, og at dette sker med medarbejderinddra-

gelse som grundpræmis. Omvendt viser evalueringen, at hvis medarbejderinddragelsen ikke implementeres 

hæmmer dette udbyttet. 

I den empiriske test af forandringsteorien fremstår rekruttering og implementering som de svageste virkeled.  

I forhold til rekrutteringen er det særligt interessant, at koblingen til den særlige tilsynsindsats ikke fremstår 

som en stærk formidlingskanal. Dette samtidig med, at manglende projekterfaring i virksomheder synes at 

være en barrierer, som en direkte formidling med opfølgning kan imødegå. 

I forhold til implementeringen bevirker fundet af en ganske fleksibel implementering af forebyggelsespak-

kerne, at de fundne virkninger ikke alene kan henvises til forebyggelsespakkerne, men at der i denne kausal-

forklaring må medtages en række kontekstuelle forhold som betydende. 
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For det første er det centralt, hvorvidt der i virksomheden eksisterer de ledelseskompetencer, det kræver at 

facilitere et arbejdsmiljøtiltag med medarbejderinddragelse som grundpræmis. Dette ses ikke at være tilfældet 

alle steder, og i mange virksomheder er der tilkøbt konsulentbistand, der netop har hjulpet med øvelser og 

metoder til kommunikation og samarbejde. Ledelseskompetencer i eller tilkøbt til virksomheden udpeges der-

med som en central kontekstfaktor for udbyttet af forebyggelsespakkerne. 

For det andet indarbejder mange virksomheder gennemførelsen af forebyggelsespakker i en større arbejdsmil-

jøindsats, hvilket evaluator vurderer øger udbyttet, men samtidig udvander den klare sammenhæng mellem 

forebyggelsespakkernes konkrete metoder og virkningen. 

Forskellige tilpasninger og tilføjelsers indvirkning varierer, men udgør samlet kontekstfaktorer, der slører bil-

ledet og ikke kan afvises at have stor betydning for virkningen. 

Det er på denne baggrund, at evaluator ser medarbejderinvolvering og den systematiske arbejdsgang i arbejds-

miljøarbejdet som forebyggelsespakkernes kernekomponenter og anbefaler dermed også at dette i højere grad 

adresseres som sådan. 
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2. Indledning 

Nærværende rapport omhandler resultaterne af ’Evaluering af effekten af forebyggelsespakker’ foretaget for 
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Evalueringen er gennemført af Oxford Research og Kubix i perioden 
oktober 2013 til november 2014. Evalueringen inkluderer alene de forebyggelsespakker, der har været anvendt 
af mindst fem virksomheder i perioden 1. oktober 2012 til 1. august 2014. Evalueringen er en del af udmønt-
ningen af den politiske aftale ”Et godt og langt arbejdsliv for alle”. 

I det følgende opridses kort evalueringens baggrund, evalueringens formål, den metodiske tilgang samt det 
datagrundlag evalueringen baserer sig på. Kapitlet afsluttes med en læsevejledning for rapporten. 

1.1 BAGGRUND 
Forebyggelsespakkerne har sit udgangspunkt i Finansloven 2010. Siden er grundlaget løbende justeret, hvorved 
det politiske aftalegrundlag bag forebyggelsespakkerne er følgende tre aftaler:  

 Aftale om ”Fornyelse af Forebyggelsesfonden” fra november 2009 

 Aftale om ”Et godt og langt arbejdsliv for alle” fra august 2012  

 Aftale om ”Udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse”, juni 2014  

Forebyggelsespakkerne har fra start haft en målretning mod nedslidningstruede brancher som afsæt suppleret 
af jobgrupper, hvori der forudses særlige rekrutteringsmæssige udfordringer i fremtiden.  

I de politiske aftaler fremlægges en ambition om at knytte forebyggelsespakkerne tæt til øvrige arbejdsmiljøtil-
tag. Parallelt med forebyggelsespakkerne forestår Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse finansieringen af 
den særlige tilsynsindsatser mod fysisk og psykisk nedslidning målrettet samme brancher som forebyggelses-
pakkerne. Selve tilsynsindsatsen udføres af Arbejdstilsynet. I nedenstående tabel er lancering af branchespeci-
fikke forebyggelsespakker og de særlige tilsyn til selvsamme branche oplistet. 

Tabel 1.1: Oversigt over hvilke brancher forebyggelsespakkerne er henvendt mod.  

År Forebyggelsespakker lanceret mod branche 
(lanceringsdato) 

Den særlige tilsynsindsats mod fysisk og 
psykisk nedslidning 

2011 Bygge- og anlæg (1. januar) 15. januar 2011 til ultimo 2012 

Døgninstitutioner og hjemmepleje (1. januar) 1. februar 2011 

Transport af passagerer (1. september) 15. januar 2012 til 31. december 2012 

Transportmidler (1. september) 15. januar 2012 til 31. december 2012 
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2012 Daginstitutioner (1. oktober) Medio januar 2013 til 31. december 2013 

Træ og Møbel (1. oktober) 1. februar 2012 til 31. december 2012 

Politi, beredskab og fængsler (pakker til fængsler) 
(12. december) 

1. april til 31. september 2013 

Rengøring (1. oktober) 15. februar 2012 til 30. april 2013 

2013 Bygge og anlæg (30. september) 1. februar 2014 til 31. december 2015 

Døgninstitutioner og hjemmepleje (30. septem-
ber) 

(se 2011) 

Metal og maskiner (1. marts) 1. februar 2013 til 31. december 2013 

Slagteri (1. marts) 1. februar 2013 til 31. december 2013 

2014 Landbrug, skovbrug og fiskeri (pakke til gartneri) 
(31. januar) 

1. januar 2014 til 31. december 2014 

Plast, glas og beton (2. januar) 1. januar 2014 til 31. december 2014 

Elektronik (31. januar) 1. februar 2014 til 31. december 2014 

Politi, beredskab og fængsler (pakker til politiet) 
(31. januar) 

1. januar 2014 til 31. december 2014 

 

Forebyggelsespakkerne er udviklet i et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(NFA) og Arbejdstilsynet (AT) med inddragelse af arbejdsmarkedets parter. Indholdsmæssigt er forebyggelses-
pakkerne forskningsbaserede i den forstand, at de bygger på aktuel bedste viden om virkemidler til forebyggelse 
af konkrete arbejdsmiljøproblemer.  

Forebyggelsespakkerne er oprindeligt et supplement til ansøgningspuljer inden for tre hovedformål – i daglig 
tale ”de frie midler”. Forebyggelsespakkerne er på denne baggrund dels et udtryk for en målretning af indsatsen 
til brancher med særlige risici, dels designet til små og mindre virksomheder, der hverken har HR-afdelinger, 
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ofte ingen arbejdsmiljøorganisation1 eller i væsentlig grad har projekterfaringer, og derfor havde svært ved at 
drage nytte af ansøgningspuljerne.  

Udgangspunktet har således været en erkendelse af, at det danske arbejdsmarked er domineret af mindre virk-
somheder med ovenstående karakteristika, hvilket udpeger behovet for en meget konkret støtte for at kunne 
hjælpe dem til et bedre arbejdsmiljø.  

Forebyggelsespakkerne udgøres derfor af en drejebog med en detaljeret trin-for-trin-guide til forebyggelse af et 
branchespecifikt arbejdsmiljøproblem. Forebyggelsespakkernes prædefinerede metoder inkluderer en bred 
medarbejderinvolvering som generel metode, men varierer derudover i forhold til den konkrete branches ar-
bejdsmiljøproblemer og vilkår. 

1.2 EVALUERINGENS FORMÅL 
Evalueringens overordnede formål er at undersøge, hvilken effekt anvendelsen af en forebyggelsespakke har 
på virksomhedens arbejdsmiljø og på det forebyggende arbejde med muskel- og skeletbesvær (MSB) og psykisk 
arbejdsmiljø. Evalueringen handler således både om at afsøge, hvorvidt der indlæres nye metoder, og hvorvidt 
disse metoder forbedrer arbejdsmiljøet: 

 Kvalificering af det systematiske arbejde med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø  

 Forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på virksomheden. 

Evalueringen er gennemført som en virkningsevaluering for både at kunne indfange effekter og processen 
mellem indsats og virkning. Evalueringens udgangspunkt er således en forandringsteori opstillet forud for eva-
lueringen, som beskriver den forventede virkekæde mellem forebyggelsespakkerne og deres virkning. Foran-
dringsteorien er illustreret i figur 1 nedenfor. Forandringsteorien beskriver de forventede aktiviteter og resulta-
ter i de enkelte led af virksomhedernes arbejde med forebyggelsespakkerne. Forandringsteorien er forelagt og 
drøftet med både den faglige følgegruppe og følgegruppen fra bestyrelsen2. 

Som det ses i figur 1, er der fra forebyggelsespakkens lancering en rekrutterings- og en implementeringsproces, 
førend der kan forventes forandringer på virksomheden. Forandringerne er først en øget kvalitet i arbejdsmil-
jøarbejdet qua det systematiske arbejde efter drejebogen, hvilket forventes at føre til et bedre arbejdsmiljø og 
siden et bedre helbred. Den langsigtede effekt forventes at være mindre fravær fra arbejdsmarkedet, hvilket 
denne evaluering imidlertid ikke har mulighed for at vurdere inden for evalueringens tidsramme. 

 

 

                                                      
1 Virksomheder under ti ansatte skal ikke have en arbejdsmiljøorganisation 
2 Den faglige følgegruppe består af repræsentanter fra Arbejdstilsynet og NFA, mens bestyrelsen for Fonden for Forebyg-
gelse og Fastholdelse har nedsat en følgegruppe bestående af arbejdsmarkedspartere. 
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Figur 1.1: Forandringsteori for forebyggelsespakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forandringsteorien testes empirisk i evalueringen, hvor der vurderes på de respektive trin i virkekæden. 

I afsøgningen af processerne mellem indsats og virkning spiller konteksten en væsentlig rolle. De kontekstfak-
torer, der i evalueringen er fokuseret på, er branche, beslutningsproces og begrundelse for ansøgning om fore-
byggelsespakken, projekterfaring, virksomhedskultur samt arbejdsmiljøsituationen. 

1.3 LÆSEVEJLEDNING 
Rapporten er opbygget efter forandringsteorien. Forud for analyse fremlægges evalueringens metode og der-
med det datagrundlag som vurderingerne bygger på (kapitel 2) samt en præsentation af evalueringens genstands-
felt (kapitel 3). 

I analysen vedrører det først kapitel rekruttering og motivation (kapitel 4). Herefter vurderes implementeringen 
af forebyggelsespakkerne (kapitel 5). Dette følges op af to kapitler omkring virkning: De umiddelbare virkninger 
i form af øget kvalitet i arbejdsmiljøarbejdet (kapitel 6) og virkningen af forebyggelsespakkerne på længere sigt 
(kapitel 7). Rapporten afsluttes med et konkluderende kapitel (kapitel 8), hvori der også fremlægges konkrete 
anbefalinger.  
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2. Metode 
 
I dette kapitel præsenteres evalueringens datagrundlag samt de anvendte metoder. Overordnet baseres evalue-
ringen på både en kvantitativ totalpopulationsundersøgelse og kvalitative data med såvel virksomhedsbesøg 
som kvalitative interview. Det har dog fra opdragets begyndelse været et ønske, at evalueringen primært er 
kvalitativ. 

Ovenfor nævnte metodetriangulering bevirker, at evalueringen både kan analysere på tværs af samtlige virk-
somheder, der har modtaget en forebyggelsespakke, og samtidig kan uddrages mere dybdegående analyser ud 
fra udvalgte virksomheder. Nedenstående figur illustrerer evalueringens datagrundlag. Herefter beskrives og 
begrundes de valgte datakilder. 

 

Figur 2.1: Evalueringens datagrundlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 EVALUERINGENS KVANTITATIVE ELEMENT 
Evalueringens kvantitative element udgøres af en spørgeskemaundersøgelse til virksomheder, der har modtag-
get en forebyggelsespakke. Der er således tale om en totalpopulationsundersøgelse. Virksomhederne er identi-
ficeret på baggrund af data fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.  

2.1.1 Spørgeskemaet 
Formålet med spørgeskemaet er at få viden om, hvordan arbejdet med Forebyggelsespakkerne er forløbet, 
herunder hvilke muligheder og udfordringer virksomhederne har oplevet i forbindelse med gennemførelsen og 
forankringen af Forebyggelsespakken, samt hvilken virkning virksomhederne tilskriver Forebyggelsespakken.  

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse til alle virk-
somheder, der har modtaget en forebyggelses-
pakke (totalpopulationsundersøgelse). 

Kvalitative virksomhedsbesøg i 33 virksomheder 
med tre til fire interview i hver virksomhed. 

Kvalitative interview af ni interessenter og ti virk-
somhedsledere i virksomheder, der ikke har an-
søgt om en forebyggelsespakke. 

Evaluering på tværs af 
forebyggelsespakker 
med mulighed for at 
uddrage særskilte po-
inter for enkelte fore-
byggelsespakker eller 
brancher. 
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Virksomhederne er stillet de samme spørgsmål uafhængigt af, hvilken branche de tilhører og hvilken Forebyg-
gelsespakke, de har gennemført. Således har det været muligt at sammenligne resultaterne på tværs af Forebyg-
gelsespakker og brancher.  

Spørgeskemaet kan i sin fulde ordlyd læses i bilag 1, mens tabel 2.1 giver et overblik over de indholdsmæssige 
temaer: 

Tabel 2.1 Oversigt over temaer i spørgeskemaundersøgelsen 

Baggrundsvariable 

 

 Medarbejder/leder 

 Arbejdsmiljørepræsentant 

 Tillidsrepræsentant 

 Køn 

 Alder 

 Uddannelse 

Fakta om gennemførelse af Fo-
rebyggelsespakken 

 Navnet på forebyggelsespakken 

 Periode for gennemførelse af Forebyggelsespakken 

 Hvem har været inddraget 

 I hvor høj grad har de forskellige medarbejdere/ledere været inddraget 

Prioritering af arbejdsmiljø  Er der arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen 

 Er der tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen 

 I hvor høj grad prioriteres arbejdsmiljøet på arbejdspladsen  

Baggrund for at ansøge om Fo-
rebyggelsespakken 

 Årsag til ansøgningen 

 Kendskab til Forebyggelsespakken 

 Motivation fra medarbejdernes side 

 Motivation fra ledelsens side 
 

Gennemførelse af Forebyggel-
sespakken 

 Behovet for lokale tilpasninger 

 Vurdering af drejebogen 

 I hvor høj grad er drejebogen blevet fulgt 

 Årsager til justeringer 

Resultater og effekter  Hvilke resultater/effekter forventes 

 Hvilke resultater/effekter er opnået 

Kilde: Oxford Research 2014 

 
2.1.2 Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse 
Spørgeskemaundersøgelsen er web-baseret og opsat i programmet Enalyzer. Spørgeskemaet er tilsendt den 
projektansvarlige på virksomheden via e-mail. Det betyder samtidig, at flertallet af respondenterne givetvis er 
ledere, idet kontaktperson over for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse oftest vil have en ledelsesfunktion.  
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2.1.2.1 Pilottest 
Forud for udsendelse af spørgeskemaet blev der foretaget en pilottest for at sikre, at spørgsmålene og de tilhø-
rende svarkategorier er både relevante og forståelige for respondenterne. Spørgeskemaet er pilottestet af fem 
personer fra følgende tre brancher: rengøring, daginstitutioner samt politi, beredskab og fængsler. Testperso-
nerne var projektansvarlige på virksomheder, der havde gennemført en Forebyggelsespakke. Spørgeskemaet 
blev testet af personer fra forskellige brancher for at sikre, at spørgsmålene ikke ville blive tolket eller forstået 
forskelligt blandt respondenter i forskellige brancher.  

Testpersonerne fik tilsendt spørgeskemaet og blev kontaktet telefonisk et par dage efter med henblik på at 
afdække respondentens oplevelse med at udfylde spørgeskemaet. På baggrund af pilottesten blev der foretaget 
mindre ændringer. Pilottesten bidrog således til at validere spørgeskemaet.  

2.1.2.2 Dataindsamling 
Spørgeskemaet er udsendt til respondenter af tre omgange, idet virksomhederne har gennemført Forebyggel-
sespakkerne på forskellige tidspunkter.  

o Første runde af spørgeskemaet blev udsendt d. 5. februar 2014 til virksomheder, der havde igangsat 
eller gennemført en Forebyggelsespakke i perioden 1. oktober 2012 – 30. september 2013.  

o Anden runde blev udsendt 8. maj 2014 til virksomheder, der havde igangsat eller gennemført en Fore-
byggelsespakke i perioden 1. oktober 2013 – 31. marts 2014.  

o Tredje runde blev udsendt 31. juli 2014 til virksomheder, der havde igangsat eller gennemført en Fo-
rebyggelsespakke i perioden 1. april 2014 – 30. juni 2014.  

For hver dataindsamlingsrunde blev der udsendt to skriftlige påmindelser via e-mail. Første rykker blev sendt 
omkring to uger efter første invitation blev udsendt, og 2. rykker blev udsendt efter yderligere to uger. De 
respondenter, der stadig ikke havde svaret efter 2. rykker, blev kontaktet telefonisk og tilbudt at besvare spør-
geskemaundersøgelsen pr. telefon.  

I løbet af dataindsamlingen viste det sig, at mange af virksomhederne ikke havde påbegyndt processen med 
Forebyggelsespakken på det tidspunkt de selv havde angivet som starttidspunktet og derfor ikke havde besvaret 
det tilsendte spørgeskema. De virksomheder, der ved den telefoniske henvendelse angav, at de endnu ikke var 
påbegyndt processen med Forebyggelsespakken, fik tilsendt spørgeskemaet senere i forløbet, dvs. ved anden 
eller tredje dataindsamlingsrunde. Ved tredje og sidste dataindsamlingsrunde er respondenterne blevet bedt om 
at besvare spørgeskemaet uanset, at de ikke har fuldt gennemført deres forebyggelsespakke vel vidende, at de i 
givet fald ikke vil kunne besvare alle spørgsmål. Populationen for de enkelte spørgsmål kan således variere, 
hvor spørgsmål omkring virkning og konsekvenser på længere sigt vil have de færreste besvarelser. Populatio-
nen fremgår ved fremstilling af de konkrete besvarelser. 

Der er foretaget frekvensanalyser på samtlige spørgsmål og kryds med kontekstfaktorer, hvor dette er fundet 
relevant. Som det siden vil fremgå, fordeler svarene sig forholdsvis entydigt, hvorved der ikke kan uddrages 
sammenhænge til særlige bagvedliggende karakteristika.   
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2.1.3 Population og svarprocent 
Spørgeskemaet er udsendt til samtlige virksomheder, der har igangsat eller gennemført en Forebyggelsespakke, 
som er blevet lanceret i perioden fra 1. oktober 2012 til 1. august 2014. Der er således tale om en totalpopula-
tionsundersøgelse, hvilket har flere fordele.  

For det første er det med til at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal respondenter inden for hver Forebyggelses-
pakke til at kunne foretage kvantitative analyser. For det andet giver en totalundersøgelse bredde i data, og 
dermed reduceres risikoen for, at vigtig viden og information går tabt. For det tredje har totalpopulationsun-
dersøgelsen den fordel, at Fonden signalerer en stor åbenhed ved at inddrage alles meninger, samtidig med at 
respondenterne oplever, at Fonden tager deres mening alvorligt. 

Spørgeskemaet er udsendt til i alt 285 virksomheders kontaktpersoner, hvoraf 190 har besvaret spørgeskemaet.  
Det giver en svarprocent på 67 %. Ud af de 190 er der 17 respondenter, der har svaret, at de ikke har/ikke 
ved, at de har gennemført en forebyggelsespakke. Renset for disse 17 respondenter er populationen 173, hvilket 
betyder, at der er kommet valide og brugbare svar fra 61 % af de virksomheder, der har gennemført forebyg-
gelsespakken. Respondenterne er indledningsvis spurgt, om de gennemfører den forebyggelsespakke, som virk-
somheden er knyttet op på ifølge data fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelsen. Denne validering sikrer, 
at analysernes brug af specifik forebyggelsespakke som en baggrundsvariabel er korrekt. Besvarelsernes forde-
ling på forebyggelsespakker fremgår af bilag 2, hvoraf det også ses, at alle forebyggelsespakker med undtagelse 
af Ud med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger (Træ og møbel) er repræsenteret – dog nogle forebyggelsespakker med 
få eller bare en enkelt besvarelse. Den analytiske brug af specifik forebyggelsespakke som forklarende variabel 
bliver dermed ikke relevant i de kvantitative analyser, da datagrundlaget er for spinkelt.  

Populationen kan herudover beskrives på en række øvrige parametre. Således ses der i tabel 2.2 en fordeling på 
antallet af ansatte, der har været involveret i gennemførelsen af forebyggelsespakken. Heraf ses det, at 68 % af 
respondenterne repræsenterer virksomheder, hvor 20 ansatte eller færre har været involveret.  

Tabel 2.2: Antal medarbejdere ved gennemførelsen af forebyggelsespakken 

Hvor mange ansatte har været med til at gennemføre forebyggelsespakken? Antal Procent 

 Under 5 10 6% 

6 til 10 50 29% 

11 til 20 57 33% 

21 til 30 18 10% 

31 til 40 12 7% 

41 til 50 13 8% 

Over 50 13 8% 

Total 173 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 
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Respondenterne kan ligeledes beskrives dels ud fra deres rolle i gennemførelsesprocessen, dels deres stilling i 
virksomheden. I tabel 2.3 fremgår det, at 80 % af respondenterne har fungeret som projektledere i gennemfø-
relsen af forebyggelsespakken, ligesom det i tabel 2.4 ses, at 89 % er enten leder eller direktør i virksomheden. 
Dette er ikke overraskende, idet spørgeskemaet er udsendt til den kontaktperson, der er opgjort hos Fonden 
for Forebyggelse og Fastholdelse. Det betyder imidlertid også, at de kvantitative data generelt må opfattes som 
udtryk for ledelsens opfattelse af forløbene og udbyttet. 

Tabel 2.3: Rolle i gennemførelsen af forebyggelsespakken 

Hvilken af følgende roller har du haft i gennemførelsen af forebyggelsespakken? Antal Procent 

 Projektleder 138 80% 

Konsulent 5 3% 

Hjælper 7 4% 

Medarbejder 8 5% 

Ingen af disse roller 14 8% 

Ved ikke 1 1% 

Total 173 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Tabel 2.4: Funktion på arbejdspladsen 

Er du ansat på arbejdspladsen som … Antal Procent 

 Direktør/ejer 20 13% 

Leder 120 76% 

Medarbejder 11 7% 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 0 0% 

Andet, angiv 7 4% 

Total 158 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

2.2 EVALUERINGENS KVALITATIVE ELEMENT 
Den kvalitative evaluering består dels af virksomhedsbesøg på virksomheder, der har gennemført en given 
forebyggelsespakke, dels interview med virksomheder, som har fået præsenteret, men ikke søgt en Forebyggel-
sespakke, dels interview med interessenter til Forebyggelsespakker med lav ansøgningsrate. 
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2.2.1 Virksomhedsbesøg 
Evalueringens hovedkilde er 33 virksomhedsbesøg på virksomheder, der har gennemført en eller flere af de 
Forebyggelsespakker, der lanceres i perioden 1. oktober 2012 til 1. august 2014.  Virksomhedsbesøgene er 
gennemført inden for samtlige Forebyggelsespakketyper, hvor minimum fem virksomheder har gennemført 
den pågældende Forebyggelsespakke3.  
Virksomhedsbesøgene var i udgangspunktet tænkt fordelt efter tildeling, men er reelt fordelt efter antal gen-
nemførte forebyggelsespakker, idet det undervejs viste sig, at tilsagnstidspunkt og opstart ofte lå langt fra hin-
anden, samt at flere gennemførelser viste sig at være forsinket. Dette er også baggrund for, at en oprindelig 
ambition om, at alle forebyggelsespakker minimum fik to virksomhedsbesøg, ikke var mulig for de senest lan-
cerede Forebyggelsespakker til gartneri samt beton og plastindustrien. Forsinkelser i virksomhedernes gennem-
førelser medførte, at evaluator og Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse åbnede mulighed for, at der som 
alternativ til kvalitative interview om hele forløbet kunne foretages observationsstudie af møder på virksomhe-
der, der fortsat var i gang med gennemførelse af forebyggelsespakken. Denne model blev benyttet på én virk-
somhed.   
 
Virksomhederne er tilfældigt udvalgt på baggrund af kontaktdata på alle virksomheder inden for en konkret 
forebyggelsespakke fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.  
 
Virksomhedsbesøgene er gennemført i 1.-3. kvartal 2014. Fordelingen på de forskellige forebyggelsespakker 
fremgår af tabel 2.5. 
 

Tabel 2.5 Oversigt over virksomhedsbesøg, fordelt på Forebyggelsespakker 

Forebyggelsespakke Antal virksomhedsbesøg 

Daginstitutioner – Et bedre arbejdsliv  

Daginstitutioner – Mere fysisk aktivitet og mindre belastning 

7 
 
4 

Bygge og anlæg – Ulykkesforebyggelse 5 

Metal og maskiner – Undgå metaltræthed i kroppen 4 

Fængsler – Et bedre arbejdsliv med fysisk træning 

Fængsler – Et bedre arbejdsliv 

2 
 
2 

Rengøring – Ren trivsel  3 

Døgninstitutioner og hjemmepleje – vold og trusler 4 

                                                      
3 Denne afgrænsning er fastslået i udbudsmaterialet bag evalueringen 
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Gartneri  1 

Plast, glas og beton 1 

I alt 33 

Kilde: Oxford Research 2014 

 
 
Virksomhedsbesøgene består af interview med den projektansvarlige, hjælperen og en medarbejder. I fald der 
har været en konsulent tilknyttet, er denne ligeledes interviewet. Således er Forebyggelsespakkernes beskrevne 
funktioner anvendt til udvælgelse af informanter. Derved er der opnået et dybdegående indblik i, hvordan 
Forebyggelsespakkerne er implementeret, samt hvilken effekt de har haft for virksomhedernes arbejdsmiljø og 
forebyggende arbejdsmiljøarbejde. 
 
Interview med projektlederen, hjælperen, en medarbejder samt eventuelt en konsulent er foretaget individuelt 
for sig for at sikre interviewpersonernes fortrolighed. Interviewene har varet ca. 30-45 min og er foretaget på 
virksomhederne for herved ligeledes at få indsigt i virksomhedens kultur og arbejdsvilkår generelt. Dette har 
bidraget til at kvalificere fortolkningen af data. De kvalitative interviews blev gennemført ud fra samme semi-
strukturerede interviewguide uanset funktion eller forebyggelsespakke (hvilket udfoldes i næste afsnit). Hermed 
er det sikret, at de samme temaer går igen i interviewene, samtidig med at der blev skabt mulighed for, at 
vægtningen af temaer kunne variere afhængigt af forebyggelsespakkens indhold eller informantens rolle i pro-
cessen. Interviewenes semistrukturerede form gav desuden mulighed for, at informanten kunne tilføje uforud-
sete vinkler til evalueringen. 
 
Selve rekrutteringen er foregået ved, at den projektansvarlige på virksomheden blev kontaktet. Det er dermed 
den projektansvarlige, der har udpeget en medarbejder, der kunne interviewes i forbindelse med virksomheds-
besøget. Dette indebærer en risiko for bias i udvælgelsen af medarbejdere i forhold til, at de mest positive 
medarbejdere er udvalgt til interview. Udpegningen har ikke praktisk været mulig på anden vis, og den poten-
tielle risiko for bias vil indgå i tolkningen af de kvalitative data. 
 
 

2.2.1.1 Temaer i interviewguiden  
Hovedformålet med de kvalitative interview er at indsamle viden om, hvordan Forebyggelsespakkerne har på-
virket arbejdsmiljøet på virksomhederne. Den forventede virkning af Forebyggelsespakkerne beror på en nøje 
beskrivelse af implementeringen i drejebøgerne, hvorved fokus på virksomhedernes erfaringer med at imple-
mentere Forebyggelsespakkerne har været central.  

De overordnede temaer i interviewguiden ses af nedenstående tabel. Interviewguiden er opbygget således, at 
der er spurgt ind til de forskellige faser i gennemførelsen af Forebyggelsespakken for at afdække virksomhedens 
motivation, implementering og forankring samt effekter af Forebyggelsespakkerne. 
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Tabel 2.6: Temaer i interviewguiden til virksomhedsbesøg 

Beslutningsprocessen Motiver for ansøgning 

Beslutningsproces 

Forberedelsesfasen Valg af hjælper  

Drejebogens kvalitet 

Opstartsfasen Informationsmøder 

Medarbejdernes motivation 

Aktivitetsfasen Brug af drejebog 

Aktiviteter, øvelser m.m. 

Afslutningsfasen Afslutningsmøde 

Forankring 

Effekter Fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

Andre resultater og effekter 

 

2.2.2 Interview med virksomheder, der ikke har ansøgt om en Forebyggelsespakke 
Der er foretaget ti kvalitative interview over telefonen med virksomheder, der har haft tilsynsbesøg og fået 
præsenteret en relevant Forebyggelsespakke uden efterfølgende at søge forebyggelsespakken. Virksomhederne 
blev udvalgt tilfældigt af evaluator på baggrund af en liste over relevante virksomheder modtaget fra Fonden 
for Forebyggelse og Fastholdelse.  

Interviewene blev foretage i brancher, hvor de tilhørende forebyggelsespakker i særlig grad oplever manglende 
søgning. Der er foretaget interview med virksomheder inden for brancherne: Slagteri, Rengøring, Glas, plast 
og beton, Metal og Maskiner samt Elektronik. 

Der er foretaget to interview inden for hver branche for at sikre, at viden inden for en konkret branche ikke 
beror på én stemme. Interviewene er foretaget som telefoninterview med lederen af virksomheden. Indholds-
mæssigt har telefoninterviewene været eksplorative i afsøgningen af årsager til, at virksomheden har fået præ-
senteret muligheden for en Forebyggelsespakke i forbindelse med et tilsyn og ikke har fundet det relevant at 
ansøge. Der blev stillet spørgsmål om, hvordan forebyggelsespakken blev præsenteret af Arbejdstilsynet, hvilke 
årsager der lå til grund for ikke at ansøge, samt hvad der kunne have fået virksomheden til at søge forebyggel-
sespakken. Temaerne i disse interview var: 

o Formidling af forebyggelsespakken som mulighed 
o Årsager til fravalg 
o Aktører og proces i fravalget 
o Alternativer til forebyggelsespakke 
o Anbefalinger. 
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2.2.3 Ni interessentinterview i udvalgte brancher 
For at afdække årsagen til, at nogle forebyggelsespakker ikke er blevet søgt i det forventede omfang, samt 
hvordan forskellige interessenter har haft betydning for formidlingen af Forebyggelsespakkerne, er der foretaget 
interview med udvalgte interessenter. Der er gennemført ni interview fordelt på tre brancher udpeget af Fonden 
for Forebyggelse og Fastholdelse på baggrund af lav søgning. Lav søgning er defineret ved, at mindre end 25 
% af den samlede økonomiske ramme udnyttes og dette til trods for, at den pågældende forebyggelsespakke 
har været udbudt i tilstrækkelig tid til at kunne være ansøgt. Hvis branchen i forbindelse med andre forebyggel-
sespakker har udvist høj efterspørgsel (hvilke fx er tilfældet for bygge- og anlægsbranchen), eller hvis der er 
gjort tiltag til at øge efterspørgslen (hvilket er tilfældet for slagteribranchen), indgår disse ikke blandt de relevante 
interessenter.   

Interessenterne repræsenterer arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt Branchearbejdsmiljørådene. 
Nedenstående tre brancher er udvalgt:  

o Træ- og møbelindustrien 

o Rengøring  

o Metal & maskiner  

Der blev så vidt muligt gennemført interview med repræsentanter fra de udpegede interessenter. I forhold til 
forebyggelsespakken til Træ- og Møbelindustrien er der imidlertid interviewet fire repræsentanter, idet de andre 
interessenter pegede på en fjerde interessent i DI som relevant for afdækningen. I rengøringsbranchen er ar-
bejdsgiverorganisationens repræsentant ikke den planlagte informant, idet vedkommende ikke længere var an-
sat, men DI er repræsenteret ved en anden informant udpeget som relevant af DI selv.  

Indholdsmæssigt var interviewene eksplorative i forhold til at afsøge årsagerne til ansøgningsmønsteret. Der 
blev spurgt til interessenternes kendskab til og vurdering af Forebyggelsespakkerne, deres vurdering af hvorfor 
forebyggelsespakkerne ikke er blevet søgt i det ønskede omfang, samt hvad der kan gøres anderledes i forhold 
til formidling af andre forebyggelsespakker. Temaerne i disse interview har således været: 

o Holdning til Forebyggelsespakkerne 
o Årsager til få ansøgninger 
o Branchespecifikke forhold 
o Formidling af Forebyggelsespakkerne 
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3. Evalueringens genstandsfelt 

Forebyggelsespakke er en samlebetegnelse for branchespecifikke metodebeskrivelser i forhold til branchespe-
cifikke arbejdsmiljøudfordringer. Derfor vil dette kapitel kort udfolde indholdet i de Forebyggelsespakker, der 
er inkluderet i evalueringen. 

Alle forebyggelsespakker er som udgangspunkt baseret på, at aktiviteterne og tiltagene bliver implementeret 
gennem medarbejderinddragelse. I nogle tilfælde vil forebyggelsespakkerne desuden omfatte andre grupper 
inden for branchen, hvis disse er en del af det daglige arbejde. Dette kan eksempelvis være på daginstitutionerne, 
hvor børnene så vidt muligt også inddrages i forebyggelsespakkens aktiviteter.  

Nogle aktiviteter retter sig mod arbejdsrutiner i det fysiske arbejdsmiljø, der forårsager belastning, nedslid-
ning eller decideret skade for den enkelte medarbejder. Disse kan løses ved konkrete tiltag eller ændringer, som 
fx udskiftning af hjælpeudstyr, nye redskaber, skemalagte fællesaktiviteter eller ændret arbejdsstilling.  

Andre aktiviteter er orienteret mod udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, som kræver en mere langsigtet, 
kollektiv opmærksomhed og indsats. Dette kan fx omfatte omgangstonen mellem ansatte, omgangen med be-
boere eller kommunikationsniveauet og –formen mellem ledelse og medarbejdere.  

Fælles for alle forebyggelsespakker gælder, at forebyggelsespakker ikke må anvendes til at løse overtrædelser af 
arbejdsmiljøloven. 

Til nogle brancher er der udviklet flere forebyggelsespakker, der hver især retter sig mod enten det fysiske eller 
psykiske arbejdsmiljø. I andre brancher er der udviklet én forebyggelsespakke, der omhandler både fysiske og 
psykiske udfordringer. Alt efter den specifikke forebyggelsespakke og den pågældende virksomheds størrelse 
kan virksomheden få tilknyttet en vejledende konsulent.  

For at skabe overblik over disse variationer og de overordnede temaer beskrives de Forebyggelsespakker, der 
er inkluderet i virksomhedsbesøgene. 

Inden for Bygge og Anlæg omhandler forebyggelsespakke forebyggelsen af arbejdsulykker og –skader. Der 
er udarbejdet tre drejebøger, der er rettet mod hhv. murere, tømrere og vvs’er. De konkrete tiltag inkluderer 
deltagelse fra både mester, svend og lærling og dækker over administrative procedurer, brugen af tekniske hjæl-
pemidler og arbejdsrutiner på pladsen.  

Til Daginstitutioner er der inkluderet to forebyggelsespakker: En der fokuserer på et bedre psykisk arbejds-
miljø og en målrettet færre dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige løft eller mere fysisk aktivitet.  I fore-
byggelsespakker målrettet de psykiske arbejdsmiljø anvendes metoden ’fremtidsværksted’ under vejledning af 
en konsulent. Centralt for forebyggelsespakken rettet mod det fysiske arbejdsmiljø er, at aktiviteterne integreres 
i samværet med børnene, da det er her, de fleste af de udfordringerne, som forebyggelsespakkerne adresserer, 
opstår. Medarbejderne skal derfor, ud over at være opmærksomme på deres egne arbejdsstillinger og –rutiner, 
forsøge at bruge børnenes egne ressourcer til at skabe forandringer. 
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Evalueringen inkluderer én forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og Hjemmepleje. Denne forebyggel-
sespakke retter sig mod de fysiske og psykiske dimensioner af episoder med vold på virksomheden. Helt over-
ordnet er forebyggelsespakkens formål at lære de ansatte at sætte ord på de situationer, hvor beboere har udvist 
voldelig adfærd og dele disse med hinanden. Gennem ”praksisfortællinger”, hvor hver enkelt medarbejder på 
skift fortæller om en konkret voldsepisode, skal medarbejderne i fællesskab udvikle aktiviteter, der kan fore-
bygge vold.   

Til Politi, beredskab og fængsler er to forebyggelsespakker inkluderet begge målrettet fængsler og arresthuse. 
En central aktivitet for begge forebyggelsespakker er det såkaldte ’fremtidsværksted’, hvorigennem medarbej-
derne i fællesskab kan dele problemer, visualisere et arbejdsmiljø uden problemer og udarbejde konkrete æn-
dringer. I den ene pakke tilføjes fremtidsværkstedet fysisk træning som supplement. De to pakker ligner således 
hinanden men hvor den ene bygger fysisk træning oven på det psykiske sigte. 

Metal og maskiner omfatter én forebyggelsespakke, der skal fremme det fysiske arbejdsmiljø ved at skabe en 
virksomhed med færre uhensigtsmæssige løft, færre dårlige arbejdsstillinger og med en bedre planlægning af 
arbejdet. Her er den fysiske træning integreret del i pakken. 

I Plast, glas og beton er formålet med forebyggelsespakken at skabe et forbedret fysisk arbejdsmiljø. Fore-
byggelsespakkerne er opdelt i henholdsvis plast og beton, men adresserer begge fysiske dimensioner af arbejdet 
som fx dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige løft.  I denne pakke indgår fysisk træning som én af de 
mulige løsningsmodeller. 

Rengøringsbranchen er alene repræsenteret ved forebyggelsespakken rettet mod medarbejdere i dagtimerne 
og omhandler fysiske og psykiske belastninger i det daglige arbejde. Forebyggelsespakken skal bidrage til en 
bedre planlægning af arbejdet, skabe variation i arbejdsopgaver og blive bedre til at bruge tekniske hjælpemidler 
i daglige arbejde. Forebyggelsespakken indeholder ingen fysisk træning. 

Evalueringen vurderer virkningen på tværs af ovenstående forskelle, men anvender de enkelte forebyggelses-
pakkers særkende som analytiske parametre. 
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4. Rekruttering og motivation 

Rekruttering af virksomheder, der ønsker at anvende forebyggelsespakkerne, er en forudsætning for implemen-
tering af forebyggelsespakkerne og dermed en effekt. Rekruttering og virksomhedernes motivation er således 
umiddelbart interessant, men bliver særligt interessant, idet færre virksomheder end forventet har søgt forebyg-
gelsespakkerne.  

I udbudsmaterialet bag evalueringen fremgik det, at Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse forventede, at 
alle, dog maksimalt 360 virksomheder, indgår i evalueringen. Dette tal er siden bekræftet som et estimat for det 
samlede antal i evalueringsperioden. Pr. 1. juli 2014 var antallet 326 virksomheder, der har fået tildelt en fore-
byggelsespakke. Umiddelbart er det samlede antal således ikke langt fra den forventede totalsum, men forde-
lingen mellem forebyggelsespakkerne gør, at kun ca. to tredjedele af forebyggelsespakkerne har de fornødne 
fem virksomheder, der har fået en forebyggelsespakke og således indgår i evalueringen. Ud af 13 forebyggel-
sespakker er der fire forebyggelsespakker, der ikke når op på fem deltagende virksomheder og dermed udgår 
af evalueringen. Forebyggelsespakke på Elektronik er dog først nået over de fem deltagende virksomheder 
mellem maj og juli og har af denne grund ikke kunnet indgå i evalueringens kvalitative del. 

Tabel 4.1: Oversigt over tildelte forebyggelsespakker pr. juli 2014 

Branche Forebyggelsespakker Tilsagn til antal virk-
somheder 

Rengøring Ren trivsel  14 

Træ og møbel Ud med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger 2 

Daginstitutioner Et bedre arbejdsliv 92 

 Mere fysisk aktivitet og mindre belastning 35 

Politi, beredskab og fængsler (fængs-
ler) 

Et bedre arbejdsliv - med fysisk træning 23 

Et bedre arbejdsliv 14 

Metal og maskiner Undgå metaltræthed i kroppen 21 

Slagterier Fjerkræ Basis  2 

Bygge og anlæg Ulykkesforebyggelse 24 

Døgninstitutioner og hjemmepleje Forebyggelse af vold og trusler 72 
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Landbrug, skovbrug og fiskeri (Gart-
neri) 

Dyrk det gode arbejdsmiljø 13 

Plast, Glas og Beton Skån kroppen og styrk trivslen med et godt arbejds-
miljø 

5 

Elektronik Samarbejde om et bedre arbejdsmiljø 9 

I alt 13 forebyggelsespakker 326 virksomheder 

 

Som det ses i tabel 4.1, er forebyggelsespakkerne med flest tilsagn henvendt til dag- samt døgninstitutioner. 
Sammen med forebyggelsespakkerne til politi, beredskab og fængsler tegner der sig et billede, hvor de offentlige 
virksomheder i højere grad end private har søgt og fået forebyggelsespakker.  

Dette er interessant i forhold til udgangspunktet for forebyggelsespakkerne, hvor de netop blev udviklet til små 
virksomheder med få projekterfaringer. De få projekterfaringer må også antages at bevirke, at disse virksom-
heder heller ikke er opsøgende i forhold til at afsøge mulighederne for projekter eller i samme grad har mod på 
at gå ind i et projekt som forebyggelsespakken.  

Offentlige virksomheder såsom fængsler såvel som dag- og døgninstitutioner hører derimod under større or-
ganisationer, der har HR-afdelinger eller andet fagligt beredskab til at opspore mulighederne og understøtte 
ansøgningen. Samtidig er der på disse virksomheder større erfaring med deltagelse i projekter generelt. 

Når små private virksomheder fylder så forholdsvis lidt i det samlede antal virksomheder, der har fået en fore-
byggelsespakke, tyder dette på, at det - forebyggelsespakkerne til trods - stadig er en udfordring for små virk-
somheder, at søge og gennemføre arbejdsmiljøtiltag. Ønskes en øget rekruttering af små private virksomheder, 
må der i formidlingen af forebyggelsespakker i højere grad tages hensyn til den manglende projektkendskab og 
erfaring samt virksomhedernes oplevede manglende ressourcer til at gennemføre.  

Derfor er det relevant at fokusere særskilt på rekrutteringen som et svagt led i forandringsteorien. Kapitlet er 
opbygget efter den logiske følge, at først opnås kendskab til forebyggelsespakker, og herefter foretages overve-
jelser om, hvorvidt virksomheden vil ansøge om en forebyggelsespakke. 

Kapitlets resultater beror på virksomhedsbesøg på virksomheder, som har gennemført en forebyggelsespakke; 
interview med virksomheder, der har haft tilsynsbesøg og fået præsenteret den relevante forebyggelsespakke 
uden efterfølgende at søge forebyggelsespakken og kvalitative interview med interessenter i tre udvalgte bran-
cher, hvor rekrutteringen har været særlig svag.   

4.1 KENDSKAB OG FORMIDLING  
For at kunne ansøge om en forebyggelsespakke skal virksomheden naturligvis vide, at muligheden eksisterer, 
og hvad forebyggelsespakken indeholder. Evalueringen indeholder ikke en egentlig kendskabsanalyse, men i 



 

 

25 

Evaluering af effekten af forebyggelsespakker 

interview med såvel interessenter som virksomheder fremstår det, at kendskabet til forebyggelsespakkerne ikke 
er stort. 

Dette fremgår mest tydeligt i forbindelse med interview med virksomheder, der er blevet præsenteret for fore-
byggelsespakkerne, men ikke har søgt dem. Evaluator havde fået specifikke virksomheder oplyst på baggrund 
af, at disse var præsenteret for muligheden for at søge forebyggelsespakker, men ved opringning vækker begre-
bet ’forebyggelsespakke’ ingen erindring hos ganske mange virksomheder. En del af de virksomheder, som er 
blevet præsenteret for forebyggelsespakkerne, kan huske præsentationen, men ikke hvad forebyggelsespakkerne 
går ud på.  

Herved tegner der sig et billede af, at Arbejdstilsynets præsentation af forebyggelsespakkerne ikke har gjort 
særligt indtryk. Også i interviewene med interessenterne fremhæves det manglende kendskab ude i virksomhe-
derne. ’En enkelt BAR-repræsentant ved tydeligvis ikke, hvad den konkrete branches forebyggelsespakke inde-
holder, eller hvem der kan ansøge, hvilket er uheldigt, idet branchearbejdsmiljørådene kan være en central aktør 
i formidlingen og motiveringen af virksomheder.  

I spørgeskemaundersøgelsen til virksomheder, der har modtaget en forebyggelsespakke, er disse spurgt, hvor 
fra de fik kendskabet til forebyggelsespakken. Respondenterne har haft mulighed for at angive mere end én 
kilde til kendskabet, og som det ses i nedenstående figur 4.1, er billedet broget, dog med ’samarbejdspartnere’ 
som den dominerende kilde. ’Samarbejdspartnere’ kan være andre virksomheder, konsulenter eller faglige net-
værk – altså professionelle der ikke er tiltænkt en formidlingsrolle. Hermed er kategorien også bredere end fx 
Branchearbejdsmiljøråd. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at ’venner og bekendte’ lige så ofte er kilden, 
som fagforening, arbejdsgiverorganisation er det, mens brancheorganisation eller Branchearbejdsmiljøråd ret 
sjældent er kilden. Det er afsøgt, om kilden til kendskab er forskellig afhængig af hvilken forebyggelsespakke, 
der er tale om, men her viser der sig ingen statistisk signifikante sammenhænge. 
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Figur 4.1: Introduktion til muligheden for at ansøge om en forebyggelsespakke 

 
Kilde: Oxford Research og Kubix, 2014, n = 158 

Beslutningsprocessen omkring ansøgning af forebyggelsespakke har varieret på de virksomheder, der er besøgt. 
På nogle virksomheder har det været en ledelsesbeslutning at ansøge, på andre virksomheder har ansøgningen 
været et ledelsesinitiativ bakket op af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, mens ansøgningen på en enkelt 
virksomhed er foretaget på opfordring fra en medarbejderrepræsentant.  

4.1.1 Arbejdstilsynets rolle 
Arbejdstilsynet har den afgørende rolle som formidler af forebyggelsespakkerne. Dette ses i såvel det kvantita-
tive som det kvalitative data fra virksomheder, der har gennemført en forebyggelsespakke. Der er blandt inte-
ressenterne bred enighed om, at Arbejdstilsynet fortsat bør have en særlig rolle i forhold til at udbrede kend-
skabet til forebyggelsespakkerne, og at Arbejdstilsynet bør være opsøgende i deres udbredelse af kendskabet til 
pakkerne. 

Arbejdstilsynets dialog ved tilsyn fremhæves som en oplagt mulighed for at få virksomhederne i tale og øge 
kendskabet til forebyggelsespakkerne. Arbejdstilsynets rolle som myndighed kan være fremmende i forhold til, 
at virksomhederne giver muligheden for at arbejde med forebyggelsespakkerne mere seriøs overvejelse, end 
hvis kendskabet til forebyggelsespakkerne er opnået fra andre kilder. En enkelt interessent påpeger, at Arbejds-
tilsynets myndighedsrolle kan få virksomhederne til at følge sig tvunget til at ansøge om en forebyggelsespakke, 
dette stemmer dog ikke logisk overens med, at så forholdsvis få har ansøgt. De kvalitative data viser dog, at det 
på nogle virksomheder er svært for dem at skelne mellem forebyggelsespakken og tilsynsførendes råd og påbud. 
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4.1.2 Interessenternes rolle 
Selvom Arbejdstilsynets rolle udpeges som afgørende, fremhæver flere interessenter samtidig, at det ikke er 
tilstrækkeligt, at Arbejdstilsynet alene står for at udbrede kendskabet til forebyggelsespakkerne.  Dette billede 
genfindes ligeledes i data fra virksomheder, der har ansøgt om en forebyggelsespakke. Vigtigheden af at gentage 
budskabet og udbrede budskabet fra forskellige kilder understreges af interessenterne. Fagforeninger, Arbejds-
giverforeninger, Branchearbejdsmiljørådene og Brancheforeninger yder på forskellig vis en indsats for at ud-
brede kendskabet til forebyggelsespakkerne. Som eksempler kan nævnes, at forebyggelsespakkerne tages med, 
når interessenterne er på virksomhedsbesøg; at der afholdes møder for virksomheder, hvor erfaringerne fra 
forebyggelsespakkerne formidles via film, og at forebyggelsespakkerne promoveres i nyhedsbreve og andet 
skriftligt materiale.  Det er dog også et fund, at flere af interessenterne tilkendegiver skepsis over for forebyg-
gelsespakkerne og som sådan næppe er de store fortalere, ligesom flere i deres ordvalg afslører, at de ikke 
oplever selv at have en funktion, men taler om at ”de” skal tage forebyggelsespakkerne med ud på møder, og 
ikke om at ”vi” skal dette eller hint. 

4.2 PARAMETRE I MOTIVATION FOR ANSØGNING 
Evalueringen udpeger fire temaer, der ser ud til at have betydning for, hvorvidt virksomhederne vælger at søge 
en forebyggelsespakke, når de har fået kendskab til muligheden; konkrete arbejdsmiljøproblematikker på virk-
somheden, ressourceforbrug, mulighed for tilpasning og bureaukrati.  

4.2.1 Konkrete arbejdsmiljøproblematikker  
Både interessenter fra brancher med få ansøgninger om forebyggelsespakker og virksomheder, som har fået 
præsenteret den relevante forebyggelsespakke, pointere, at årsagerne til, at man har valgt ikke at søge om en 
forebyggelsespakke, skyldes, at der ikke er konkrete arbejdsmiljøproblematikker på virksomheden. Herudover 
nævnes det, at man ville have interesse for forebyggelsespakkerne, hvis der skulle opstå konkrete problematik-
ker med arbejdsmiljøet på virksomheden.  

Hos de virksomheder, der har arbejdet med en forebyggelsespakke, er konkrete arbejdsmiljøproblematikker 
dog ikke den primære årsag til at søge. Hele 82 % angiver ønsket om generelt at forbedre arbejdsmiljøet på 
virksomheden, og 33 % angiver konkrete arbejdsmiljøproblemer som baggrunden for ansøgningen.  

Tabel 4.2: Baggrund for at søge om en forebyggelsespakke 

Hvad er baggrunden for, at I har valgt at søge om forebyggelsespakken? Antal Procent 

 

 

Konkrete arbejdsmiljøproblemer, vi ønskede at løse 52 33% 

Ønske om at nedbringe antallet af ulykker 6 4% 

Ønske om at forbedre arbejdsmiljøet generelt 129 82% 

Ved ikke 0 0% 

Andet, angiv venligst 24 15% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 
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Også i det kvalitative materiale er det mere undtagelsen end reglen, at baggrunden for ansøgning om en fore-
byggelsespakke har været et meget konkret arbejdsmiljøproblem. Dette dækker dog over en stor spredning 
mellem virksomhederne, hvor arbejdsmiljøsituationen nogle steder opleves som god, men altid kan blive bedre, 
mens andre har erkendte arbejdsmiljøproblemer. Spændvidden fremstår af nedenstående tre citater: 

”Vi kan jo altid blive dygtigere, og vi vil altid gerne være bedre til det vi gør” 
(medarbejder, daginstitution) 

”Det er ikke fordi, vi går og skranter, men vi vil gerne forsætte med at have det 
godt. Vi er jo lidt ældre medarbejdere, og vi vil gerne sikre, vi har det godt ” 

(Hjælper, daginstitution) 

”Vi skal producere mere med færre folk. Det giver ergonomiske udfordringer” 
(Leder, metal og maskiner) 

Evalueringen påpeger dermed et behov for, at der i rekrutteringen adresseres begge bevæggrunde som mulige. 

4.2.2 Ressourceforbrug  
Omkostninger for virksomheden nævnes af flere af interessenterne som en barriere for at søge om en forebyg-
gelsespakke. I denne forbindelse fremhæves det særligt, at lønkompensationen er vigtig, men ikke er tilstræk-
kelig til at dække den omkostning, virksomheden har ved, at medarbejderne deltager ved møder og aktiviteter 
relateret til forebyggelsespakkerne.     

Det dominerende billede hos de virksomheder, der er blevet præsenteret for forebyggelsespakkerne, men ikke 
har søgt dem, er, at lønkompensation eller økonomiske omkostninger ikke er afgørende for fravalget af fore-
byggelsespakkerne.  Her lægges der vægt på, om virksomheden ved, at forebyggelsespakkerne virker, og hvor-
vidt de kan få faglig sparring undervejs i forløbet. Også interessenter nævner behovet for konsulentbistand til 
de små virksomheder, ligesom det i flere af virksomhedsbesøgene fremgår, at de konkret har tilføjet forebyg-
gelsespakken konsulentbistand. 

Når der spørges til barrierer for gennemførsel hos virksomheder, der har gennemført en forebyggelsespakke, 
udpeger 9 %, at den afsatte tid ikke var tilstrækkelig, og 4 % at de økonomiske konsekvenser var store. Også i 
det kvalitative materiale er der flere virksomheder, der oplever, at de ikke kan gennemføre forebyggelsespakken 
inden for den afsatte ramme, men det er omvendt ikke et klart eller generelt fund ved virksomhedsbesøgene. 

4.2.3 Tilpasning af forebyggelsespakkerne 
Forebyggelsespakkerne består som bekendt af en drejebog, der trin for trin tager virksomheden gennem et 
forløb. Både virksomheder, der har fravalgt at søge om en forebyggelsespakke, og interessenter fra brancher 
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med lille rekruttering udpeger manglende mulighed for tilpasning af indhold og proces som afgørende for fra-
valget af forebyggelsespakkerne.  Forebyggelsespakkerne beskrives som låste og ufleksible. Kritikken går både 
på muligheden for tilpasning til de enkelte virksomheders organisering og tilpasningen til branchernes særlige 
vilkår.  

Særligt påpegningen af de manglende muligheder for tilpasning i forhold til branchen kan umiddelbart undre, 
idet forebyggelsespakkerne netop er udviklet til en konkret branche. Udsagnene bygger dog ikke rent på for-
domme, da der også på de virksomheder, der har gennemført en forebyggelsespakke, findes eksempler på, at 
forebyggelsespakkerne ikke tager højde for branchevilkår såsom døgndækning eller overenskomstmæssige for-
hold. 

Et par interessenter nævner i forlængelse heraf, at medarbejdernes arbejde er tilrettelagt, så det ikke er naturligt 
at have den mødestruktur, som forebyggelsespakkerne lægger op til. Det kan ud over skifteholdsarbejde skyldes, 
at medarbejderne arbejder alene og ikke er placeret geografisk samlet. 

Også forebyggelsespakkernes indhold beskrives af interessenter og virksomheder, der har valgt ikke at ansøge, 
som fastlåst, og højere grad af indholdsmæssige tilpasningsmuligheder tilrådes. I den forbindelse peges der på, 
at højere grad af konsulentbistand og vejledning i forhold til at tilrettelægge og udvælge relevant indhold ville 
give et bedre resultat og sikre, at flere virksomheder finder forebyggelsespakkerne attraktive.  Igen kan denne 
opfattelse understøttes af virksomhedsbesøgene, hvor en del virksomheder vælger at tilkøbe konsulentbistand. 

Behovet for tilpasninger og de reelle justeringer ved anvendelsen af forebyggelsespakkerne udfoldes i kapitel 5. 

4.2.4 Bureaukrati 
En del virksomheder har fravalgt at søge om en forebyggelsespakke, fordi de har en opfattelse af, at det er 
besværligt både at ansøge om og at udføre forløbet.  Har virksomheden et konkret arbejdsmiljøproblem, hvor 
det er muligt at betale sig til en løsning, f.eks. ved køb af maskiner eller ekstern konsulentbistand, kan det 
forekomme lettere og mere attraktivt.  Blandt de virksomheder, der reelt har gennemført en forebyggelsespakke, 
opleves bureaukratiet generelt ikke stort, Og ingen af de 173 virksomheder, der har besvaret spørgeskemaun-
dersøgelsen, har angivet, at de oplevede ansøgningsprocessen som vanskelig. 

4.3 OPSUMMERING PÅ REKRUTTERING OG MOTIVATION 
En klar udfordring for rekrutteringen af virksomheder til forebyggelsespakkerne er manglende kendskab til 
muligheden. Hermed står koblingen mellem præsentationen af forebyggelsespakkerne og Arbejdstilsynets sær-
lige tilsynsindsats ikke stærk. Erfaringer fundet i evalueringen kan imidlertid bidrage til at kvalificere formid-
lingsindsatsen.  

Virksomhedens leder tager oftest initiativ eller beslutningen om at søge om en forebyggelsespakke, hvorfor 
indsatser for at øge kendskabet med fordel kan rettes mod lederen. Som supplement er det relevant at rette 
indsatsen mod virksomhedernes arbejdsmiljørepræsentanter på de virksomheder, der har en sådan.   
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Interessenter og virksomheder, der har et kendskab, men ikke har anvendt forebyggelsespakkerne, har nogle 
opfattelser af forebyggelsespakkerne i forhold til tilpasningsmuligheder, bureaukrati og ressourceforbrug gene-
relt, som nærværende evaluering kan medvirke til at nuancere. 

I forhold til forandringsteorien påviser evalueringen, at rekrutteringen er et svagt led i virkekæden. Særligt i 
forhold til de private og mindre virksomheder, som forebyggelsespakkerne oprindeligt var tiltænkt. Dette ses 
både i opnåelse af kendskab og i motivationen bag ansøgningen. Sidstnævnte udpeger behovet for en mere klar 
adressering af mulige bevæggrunde i såvel konkrete arbejdsmiljøproblemer som i en mere generel ambition om 
at fastholde eller udvikle et godt arbejdsmiljø. 
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5. Implementering  

Dette kapitel omhandler den konkrete anvendelse eller implementering af forebyggelsespakkerne. Dette vil 
blive analyseret ved at fokusere på specifikke elementer såsom roller i forebyggelsespakkerne, det skriftlige 
materiale samt udvalgte metoder og værktøjer fra forebyggelsespakkerne.  

Implementeringsanalyser skal have øje for, hvilke dele af en indsats, der skal implementeres loyalt (fidelt), 
og hvilke dele der med fordel kan tilpasses lokalt for at understøtte indsatsens formål.  

Fixsen et al.4 beskriver forholdet mellem kernekomponenter (core components), loyalitet (fidelity) og lokal tilpasning 
(flexibility) med netop hensynet til indsatsers tilpasninger i den lokale oversættelse som en sund fleksibilitet, der 
muliggør at fastholde kernekomponenterne i forskellige kontekster. 

Dette er særligt interessant i en arbejdsmiljøindsats, der er meget konkret beskrevet med drejebøger, der be-
skriver processerne i indsatsen fra start til slut. Vurderingen bliver yderligere relevant, idet det i afsnittet om 
rekruttering erfares, at opfattelsen blandt interessenter og virksomheder, der ikke har ansøgt, er, at forebyggel-
sespakkerne er rigide og ikke levner rum for lokale tilpasninger. 

Indledningsvis skal det derfor også bemærkes, at hovedparten af forebyggelsespakkerne indeholder en struktur 
og en rollefordeling som forebyggelsespakkens kernelement, mens der fremlægges flere forskellige løsningsfor-
slag, som virksomheden kan arbejde med inden for temaet. I en tværgående analyse må kerneelementet i fore-
byggelsespakker dermed anskues som et procesværktøj, der opstiller rammerne og præsenterer en vifte af mu-
lige konkrete indsatser inden for rammen. Medarbejderinvolvering er et grundelement i disse processuelle ram-
mer. Drejebøgerne er i sig selv et udtryk for systematik i arbejdsmiljøarbejdet, hvilket dermed ligeledes kan 
anskues som et tværgående kerneelement. 

De forebyggelsespakker, der arbejder med fremtidsværksteder og praksisfortællinger, er en anelse anderledes, 
idet der ikke præsenteres en vifte af løsningsforslag, men hvor metoden derimod skal føre til, at deltagerne selv 
finder mulige løsninger. Disse forebyggelsespakker indeholder dog stadig kerneelementet af systematik og med-
arbejderinvolvering. 

Analysen af implementeringen vil således ske på baggrund af, at evaluator anser forebyggelsespakkerne som 
meget klare i beskrivelen af, hvad der udgør kerneelementerne (hvad man skal), og hvor der er mulighed for 
lokal tilpasning (hvad man kan). 

                                                      
4 Fixsen, Blase KA, Naoom SF, Wallace F.: Core implementation components. Research on Social Work Practice. 
2009;19(5) 
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5.1 ROLLER I FOREBYGGELSESPAKKERNE 
Som en del af den processuelle ramme beskriver forebyggelsespakkerne de forskellige roller i processen. I føl-
gende afsnit evalueres de fire typer af roller, der findes i forebyggelsespakkerne: lederen, hjælperen, medarbej-
derne og konsulenten.  

5.1.1 Lederrollen 
Indledningsvis finder evaluator det relevant at påpege, at lederne i virksomhederne spænder fra mester med to 
ansatte og en håndværksmæssig uddannelse til ledere i store organisationer med bistand i HR-afdelinger og 
længerevarende uddannelser at trække på. De virksomheder, der har gennemført forebyggelsespakker er således 
både virksomheder med professionelle ledere og virksomheder, hvor ledelsesrollen udgør en birolle i det dag-
lige. Dette har stor betydning for varetagelsen af lederrollen i gennemførelsen af forebyggelsespakkerne og er 
efter evaluators vurdering et forhold, som forebyggelsespakkerne i deres branchetilpasning bør inddrage. 

Uanset den konkrete leders baggrund og de organisatoriske rammer er ledelsesmæssig opbakning ifølge imple-
menteringsteori afgørende for, at en given indsats reelt gennemføres. Evaluators erfaring tilskriver, at der med 
ledelsesmæssig opbakning ikke alene ses på, hvorvidt ledelsen er positiv over for en given indsats, men i højere 
grad, hvordan ledelsen udøver sin ledelsesmæssige opbakning konkret. Derfor udfoldes og analyseres lederrol-
len i dette afsnit. 

Lederens engagement har stor betydning for, om forebyggelsespakkeforløbet gennemføres positivt. Lederen 
har skullet prioritere projektet ved at sætte nok timer af til gennemførelsen og ved at vedkende sig grund-
præmissen omkring medarbejderinvolvering det vil sige lytte, anerkende og imødekomme medarbejdernes 
oplevelser og opfattelser.  

”Hvis toppen ikke tager det seriøst, bliver sådan en pakke ikke til noget, der giver 
ændringer. Det bliver bare noget udsmykning”  

(Hjælper, rengøring) 

Forebyggelsespakkerne bygger generelt på en stærk medarbejderinvolvering, som skal understøttes af lederen i 
implementering af forebyggelsespakkerne. Her viser evalueringen, at dette stiller forskellige krav til ledelsen 
afhængig af forebyggelsespakkens konkrete metoder og virksomhedens kultur. Særligt i de metoder, hvor lede-
ren skal overlade det til medarbejderne selv at finde og skabe løsningerne (fremfor at vælge fra forebyggelses-
pakkens mulige løsningsmodeller) stilles stor krav til en velovervejet ledelsesrolle. 

I forebyggelsespakken ’Vold og trusler’ har døgninstitutionerne arbejdet med praksisfortællinger som metode. 
Her har lederens rolle meget tydeligt været at kunne balancere mellem engagement og en tilbagetrukken posi-
tion, hvor medarbejderne har fået plads. Tillid har været et nøgleord. Lederen har skullet turde at overlade 
sparringen til medarbejderne og ved at gøre dette, har medarbejderne oplevet at blive taget seriøst og lyttet til 
– selvom lederen ikke har siddet med i praksisfortællingerne.  
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I døgninstitutionerne er der i alle virksomhedsbesøg gode eksempler, der viser, hvordan lederen har haft en 
god balance mellem at være engageret og tilbagetrukken og give plads til medarbejderne, samt at dette har givet 
gode resultater. 

Omvendt viser evalueringen, at der i arbejdet med fremtidsværksteder er eksempler på, at ledelse ikke formår 
at holde balancen mellem engagement og at give plads til medarbejderinvolveringen. Evaluator ser, at det i flere 
virksomheder er ganske vanskeligt at få fremtidsværkstedet til at forløbe hensigtsmæssigt med ledelsens delta-
gelse. Evaluator skal i denne sammenhæng påpege, at ledelsens deltagelse – som beskrevet i forebyggelsespak-
kerne – også strider mod den gængse præmis for fremtidsværksteder, som de er formuleret fx i 'Håndbog i 
fremtidsværksteder'5, der betoner, at leder og medarbejdere ikke skal deltage i samme værksted. Evaluator ser 
dermed også lederrollen udfordret i den metodebeskrivelse, som forebyggelsespakkerne anvender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke alene i disse specifikke metoder, at lederrollen kræver balance for både at udøve ledelsesmæssig 
opbakning og samtidig dele ejerskabet med medarbejderne. I flere virksomheder er ledelsen meget engageret i 

                                                      
5 Jungk, Robert, Håndbog i fremtidsværksteder, Politisk Revy 1998 

Balance mellem at være engageret og give plads 

Praksisfortællingen skal ses som et forum, hvor medarbejderne er i centrum og kan få afløb for deres 
ubehagelige oplevelser. Lederen skal ikke deltage i praksisfortællingen, men give tid og rum for, at der 
kan gennemføres praksisfortællinger samt overlade ansvaret til medarbejderne. Det er således medarbej-
derne, der styrer og koordinerer selve anvendelsen af metoden. Dermed får lederen en mere tilbagetruk-
ken rolle end i den gængse dagligdag. 

 

Ledelsens deltagelse i fremtidsværksteder kan blive en bremseklods 

I en daginstitution, hvor der er gennemført fremtidsværksted, viser lederen via flere udtalelser, at hun 
ikke har forstået metoden og dermed har afgrænset hele idéen i fx drømmefasens mulighed for at tænke 
utopisk med udtalelsen: ”Det er vigtigt at være opmærksom på, at drømmene skal være inden for den 
allerede givne ramme”. Medarbejderne er overordnet glade for, at der er taget initiativ til at se på deres 
arbejdsmiljø, men synes samtidig, at der godt kunne have været ”lidt mere kød på”, og at pakken skulle 
have været ”..en smule mere progressiv”. 

Evaluator vurderer, at medarbejdernes ønsker om noget mere konkret og fremadrettet skyldes den be-
grænsning, som lederen har lagt ind i metoden, og som er en misforståelse af fremtidsværksteder som 
metode. 
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arbejdet og kommer så at sige til at ”stikke af med projektet”. Dette viser sig ved, at ledelsen udarbejder hand-
leplaner, målinger og statusbeskrivelser, som medarbejderne ikke er enige i og/eller ikke kan genkende og forstå. 

Lederens rolle og engagement er således dobbelt: på den ene side er engagementet afgørende for, at forebyg-
gelsespakken gennemføres og på den anden side, kan en for dominerende leder også hæmme processen med 
særlig risiko for, at medarbejderinvolveringen udvandes.  

Flere ledere og konsulenter påpeger, at det trods gode intentioner kan være svært for lederen at støtte medar-
bejdernes proces omkring arbejdet med forebyggelsespakkerne. De efterlyser derfor mere vejledning og forbe-
redelse af projektledelsen i forhold til netop medarbejderinvolveringen. Evaluator ser hermed et behov for, at 
forebyggelsespakkerne i højere grad tager hensyn til, at lederne i mange af virksomhederne ikke har det uddan-
nelsesmæssige fundament eller den kultur, der støtter op om præmissen omkring medarbejderinvolvering. 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1 Lederrollen i beslutningsprocessen  
Den danske implementeringsforsker Søren Winter har som en væsentlig del af sin integrerede implementerings-
model, at selve beslutningsprocessen forud for implementeringen er af betydning6. Derfor anser evaluator det 
for relevant at afsøge, hvorvidt ledelsen har inddraget medarbejderne i beslutningsprocesserne om at ansøge 
selve forebyggelsespakkerne. Dels siger dette noget om kulturen i virksomhederne i forhold til medarbejderin-
volvering, dels er den implementeringsteoretiske pointe, at hvis medarbejderne har medvirket i beslutningen 
eller som minimum forstår bevæggrundene bag beslutningen, øger det sandsynligheden for implementeringen.  

Virksomhedsbesøgene og de kvantitative data viser, at det hovedsageligt var ledelsen, der besluttede at søge 
forebyggelsespakken. Nogle steder har lederen inddraget medarbejderne i beslutningsprocessen ved at høre 
medarbejderne, om der var stemning for at arbejde med forebyggelsespakken, men det overordnede billede fra 
virksomhedsbesøgene er, at beslutningen alt overvejende har været ledelsens og i nogle tilfælde også en beslut-
ning truffet på et højere ledelsesniveau uden for virksomheden.  

                                                      
6 Winter, Søren C. og Vibeke Lehmann Nielsen, Implementering af politik, Academica 2010  

Den høje medarbejderinvolvering har været en ny og positiv oplevelse 

Både medarbejdere og ledere fra en virksomhed, der har arbejdet med forebyggelsespakken rettet mod 
fængsler, pointerer, at den store grad af medarbejderinvolvering er positiv og ny for dem. Fremtidsværk-
stedet fremhæves således som positivt på grund af den høje medarbejderindflydelse og – ansvar. De 
fremhæver, at de ikke ville have tænkt på at arbejde på denne måde, hvis ikke pakken foreskrev det.  Med 
koblingen til supervision er informanterne enige om, at ”…det ikke må stoppe igen”.   
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Evalueringen viser, at det netop er i disse virksomheder, at medarbejderne udviste skepsis over for forebyggel-
sespakken. Når medarbejderne ikke inddrages fra starten af, kan det tage længere tid for medarbejderne at blive 
engagerede og tage ejerskab til gennemførelsen af forebyggelsespakken.  

Det mest negative eksempel stammer fra bygge- og anlægsbranchen, hvor lederen tog de fleste beslutninger 
selv, både fra start og igennem hele forløbet. Her fortæller en svend og en lærling, at de ikke har kunnet mærke, 
at virksomheden har arbejdet med forebyggelsespakken, og at de ikke har oplevet store forandringer som følge 
af forebyggelsespakken. I et fængsle finder evaluator ligeledes et mindre vellykket forløb, hvor hjælperen udpe-
ger, at opstartsfasen havde stor betydning for, hvorfor forebyggelsespakkearbejdet ikke forløb positivt. Lederen 
havde på denne virksomhed valgt ikke at gennemføre et opstartsmøde.  Medarbejderne manglede bl.a. en in-
troduktion og afklaring af, hvad de skulle i gang med. Hjælperen giver udtryk for at blive kastet ud på dybt 
vand:  

”…at blive kastet ud i noget, man ikke vidste, hvad var ” 

(Hjælper, fængsel).  

Evaluator vurderer, at ovenstående er eksempler på de konsekvenser, det kan have, når lederen ikke formår at 
inddrage medarbejderne igennem hele forløbet og dermed også fra starten.  

I den kvantitative analyse tegner der sig et lidt andet billede. Den viser nemlig, at det kun i halvdelen af virk-
somhederne var lederen, der tog initiativ til at søge forebyggelsespakken. I 44 % af virksomhederne var det 
lederen og medarbejderne, der i fællesskab tog initiativ. Sammenlignet med udmeldingerne fra virksomhedsbe-
søgene viser der sig her et billede, hvor ledelsen er bedre til at inddrage medarbejderne i beslutningsprocesser. 

Tabel 5.1: Initiativ til at søge om forebyggelsespakken 

Hvem på arbejdspladsen har taget initiativ til at søge om forebyggelsespakken? Antal Procent 

 Ledelsen 81 51% 

Medarbejdere 4 3% 

Ledelse og medarbejdere i fællesskab (fx arbejdsmiljøorganisationen) 69 44% 

Andet 4 3% 

Ved ikke 0 0% 

Total 158 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 
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Lederne kan have en oplevelse af, at de har inddraget medarbejderne i beslutningsprocessen, men hvor de 
kvantitative data ikke på samme vis som virksomhedsbesøgene kan afdække, om oplevelsen deles af medarbej-
derne. Evalueringen viser en diskrepans mellem den kvantitative undersøgelse og den kvalitative på spørgsmålet 
om, hvorvidt medarbejderne er blevet inddraget i den indledende beslutningsproces.  

Evaluator vurderer, at virksomhederne kan få et stort udbytte af, at forebyggelsespakkerne fremhæver medar-
bejderinvolveringen i den forudgående beslutningsproces eller som minimum, at ledelsen skaber forståelse for 
beslutningsgrundlaget bag ansøgningen om forebyggelsespakken. Et sådant fokus understøtter implementerin-
gen og dermed den efterfølgende virkning. 

I forlængelse af beslutningen om at ansøge om en forebyggelsespakke ligger der i opstarten også andre beslut-
ninger, hvor evalueringen viser, at netop her har ledelsen ganske ofte undladt at involvere medarbejderne. Ud-
pegning af hvem, der skal forestå hjælperrollen, er et sådant punkt i opstarten, hvor evalueringen viser, at le-
derne ofte har afveget fra forebyggelsespakkernes forskrifter og dermed ofte ikke har inddraget medarbejderne 
i udvælgelsen. Generelt er det således lederne, der har udpeget hjælpere. Nedenstående kriterier er typiske for, 
hvilken medarbejder der udpeges til hjælperrollen: 

o God kemi mellem medarbejderen og lederen 
o Medarbejderen og lederen tænker ens  
o Medarbejderen ved meget og har meget erfaring.  

Yderligere er det ofte lederen, der i opstartsfasen har taget beslutning om, hvilke løsninger fra forebyggelses-
pakken der skulle arbejdes med (i de forebyggelsespakker, hvor man kunne vælge mellem forskellige løsninger) 
og ligeledes taget beslutningen i de tilfælde, hvor virksomheden har afstået fra at afholde alle møder fx intro-
duktionsmøde. 

På trods af at medarbejderne i mange virksomheder ikke har været involveret i alle beslutninger, er udmeldingen 
fra de fleste medarbejdere, at de efter arbejdet med forebyggelsespakken har følt sig mere inddraget og hørt 
end normalt i virksomheden. Evaluator vurderer på den baggrund, at implementeringen af forebyggelsespakken 
også i mange tilfælde implementerer en anden og mere involverende lederrolle end den hidtidige defineret på 
virksomheden. 

I en mere traditionel forståelse af lederrollen giver virksomhedsbesøgene også eksempler på, at organisatoriske 
udfordringer i form af strukturændringer, personaleændringer med videre understreger lederens ansvar for at 
sikre, at der tages hånd om sådanne situationer i forhold til gennemførelsen af forebyggelsespakken. Forebyg-
gelsespakkerne er som alle andre initiativer udfordret, når der sker personskifte på centrale roller, hvilket enhver 
leder må håndtere. 
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5.1.2 Hjælperrollen 
Hjælperens7 rolle er forskellig fra forebyggelsespakke til forebyggelsespakke både i beskrivelsen i selve drejebø-
gerne og i den udførte rolle i gennemførelsen. I tekstboksen nedenfor gives tre eksempler på meget forskellige 
beskrivelser af hjælperrollen både i form af, hvad hjælperen skal, men i høj grad også hvor velbeskrevet rollen 
fremstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirien må derfor alene af denne grund forventes at vise et meget varieret billede af hjælperrollens indhold 
og betydning. I evalueringens kvalitative data ses det, at hjælperen ofte har støttet op om projektet og hjulpet 
lederen især i forberedelsesfasen, men også at hjælperrollen i nogle tilfælde har været meget utydelig. I nogle 
forebyggelsespakker har hjælperen derudover haft en særlig og central rolle i selve udførelsesfasen. I evaluerin-
gens kvantitative data ses det, at hovedparten af respondenter vurderer, at hjælperen har været involveret i 
forløbet, hvilket for så vidt ikke er det interessante, idet rollen eksisterer i alle forebyggelsespakker om end med 
forskellig benævnelse og beskrivelse.  

Det interessante er, at 18 % enten tilkendegiver, at hjælperen ikke har været involveret, har været involveret i 
mindre grad, eller at respondenten ikke ved, om hjælperen har været involveret. Dette resultat skal ses i lyset 
af, at hovedparten af respondenter er ledere og/eller projektledere på forebyggelsespakken.  

 

 

                                                      
7 I pakkerne optræder en medarbejderfunktion, der rækker ud over det bare at deltage. I pakkerne benævnes denne rolle 
forskelligt, fx som: hjælper, ressourceperson, tovholder. Her anvendes betegnelsen hjælper som en samlebetegnelse.   

Eksempler på at hjælperrollen beskrives meget uensartet i forebyggelsespakkerne 

Daginstitutioner ’ Et bedre arbejdsliv’:  
Hjælperens opgaver i forebyggelsesforløbet er – i samarbejde med leder og konsulent – at: 
• hjælpe leder og konsulent med at gennemføre forløbet 
• stå for bestemte opgaver, som aftales med leder og konsulent. 
 
Rengøring ’ Ren trivsel’:  
Der skal udpeges en medarbejder, som hjælper dig med at gennemføre forløbet. 
 
Bygge- og Anlæg’ Ulykkesforebyggelse’:   
Mester og hjælper skal motivere og støtte medarbejderne i forløbet. Mester og hjælper skal 
også huske medarbejderne på at bruge det valgte værktøj eller oplysningerne fra værktøjet. 
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Tabel 5.2: Hjælperens involvering i gennemførelsen af forebyggelsespakken 

I hvilken grad er/var [Hjælper] involveret i gennemførelsen af forebyggelsespakken på din arbejds-
plads? Antal Procent 

 I høj grad 92 67% 

I nogen grad 19 14% 

I mindre grad 6 4% 

Slet ikke 7 5% 

Ved ikke 13 9% 

Total 137 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

Interviewene på virksomhederne har vist, at hjælperrollen er den mest uklare for virksomheden at forstå og 
anvende. Flere hjælpere påpeger, at det er svært at udfylde rollen som hjælper, fordi de ikke rigtig ved, hvad de 
skal. Empirien understøtter efter evaluators vurdering behovet for en mere klar definition af hjælperrollen. 

Ved virksomhedsbesøgene har evaluator imidlertid fundet, at hjælperrollen mange steder udøves, som det for-
modes den er tiltænkt – en støttefunktion, der samtidig udgør brobygningen til medarbejderne. Flere hjælpere 
udtaler således, at de oplever, at hjælperrollen blev formuleret som en person, der skulle have et særligt ansvar 
i gennemførelsen af forebyggelsespakkerne, deltage i planlægningsmøder med projektledelsen og antage en 
semi-central rolle i det hele taget. Denne forestilling stemmer meget godt overens med, at det ofte er tillidsre-
præsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten, der vælges som hjælper, da begge i forvejen har en særlig rolle 
i arbejdet med arbejdsmiljø og –udvikling på de givne virksomheder.  

Men når processen går i gang, oplever hjælperen ofte, at rollen begrænser sig til at være fortaler for forebyggel-
sespakken ved det første introducerende møde for hele medarbejdergruppen.  

Hjælperrollen vurderes særligt positivt i forebyggelsespakken Vold og trusler. I denne forebyggelsespakke har 
hjælperen haft en afgørende rolle (for uddybning henvises til afsnit 5.3.4 om Praksisfortællinger). Her findes 
ligeledes en mere udførlig beskrivelse af hjælperrollen end i de øvrige forebyggelsespakker. Hjælperen har en 
udspecificeret funktion og forberedes med uddannelse – før forebyggelsespakken går i gang. Her vurderes 
hjælperrollen særligt positivt.  

Hjælperrollen indeholder efter evaluators vurdering to opmærksomhedspunkter. For det første den meget dif-
fuse rollebeskrivelse, der afføder usikkerhed og en form for skuffelse over, at hjælperrollen ikke er en egentlig 
hjælperrolle. For det andet at hjælperen ikke tildeles ansvar, hvorved den ekspertise, som fx TR og AMR har 
om arbejdsmiljø og virksomhedens medarbejder, ikke tilgodeses og inddrages. I nogle virksomheder sporer 
evaluator, at disse forhold medfører, at hjælperne bliver negativt stemt over for forebyggelsespakken og begyn-
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der at omtale forløbet meget negativt, ligesom deres deltagelse i arbejdet med forebyggelsespakken bliver ne-
gativt formidlet. Selv når dette ikke sker, er det evaluators vurdering, at potentialet i og forventningen til hjæl-
perrollen ikke opnås. 

5.1.3 Medarbejderrollen 
Det er som nævnt en grundpræmis i forebyggelsespakkerne, at de alle bygger på medarbejderinddragelse. Dette 
vurderer medarbejderne i virksomhedsbesøgene positivt, hvilket kommer til udtryk på forskellig vis. 

Medarbejderne fremhæver det grundlæggende positive i, at der er kommet opmærksomhed på deres arbejdsliv. 
Medarbejderne oplever anerkendelse af dem som gruppe og individer, hvilket opleves meget positivt.  

Det er positivt, at der bliver gjort noget. Det viser, at de [ledelsen] ikke er lige-
glade. Det gør også hverdagen nemmere  

(Medarbejder, bygge og anlæg)  

I de kvantitative data vurderer respondenterne, at medarbejderne i 63 % af virksomhederne i høj grad var 
motiverede for at gennemføre forebyggelsespakken og i 33 % at medarbejderne i nogen grad var motiverede. 
Heri ser evaluator ligeledes en positiv tilgang, der meget vel kan være begrundet i ovenstående tilfredshed med 
at få opmærksomhed på deres arbejdsliv. 

Tabel 5.3: Ansattes motivation for at gennemføre forebyggelsespakken 

I hvilken grad er/var arbejdspladsens ansatte motiverede for at gennemføre forebyggelsespakken? Antal Procent 

 I høj grad 99 63% 

I nogen grad 52 33% 

I mindre grad 3 2% 

Slet ikke 0 0% 

Ved ikke 4 3% 

Total 158 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 
 
Gennemførelsen af forebyggelsespakkerne har skabt fokus på arbejdsmiljøet og bidraget til aftabuisering af 
arbejdsmiljøudfordringer. Mange medarbejdere betoner i interview, at forebyggelsespakken åbner for dialoger 
om arbejdsmiljø på virksomhederne, hvor forebyggelsespakkerne er medvirkende til, at det ikke er tabuiseret 
at nævne, at en voldsom situation påvirker én, eller at man får ondt i kroppen. I forlængelse heraf fortæller flere 
medarbejdere, at forløbet med forebyggelsespakken har legitimeret, at man insisterer på at anvende hensigts-
mæssige hjælpemidler – selv om det betyder, at opgaveløsningen tager længere tid. En medarbejder udpeger 
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omsorgen for hinanden som legitimeret via forløbet med forebyggelsespakke, og at omsorgen virker legitime-
rende i forhold til at kunne påtale uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller manglende brug af hjælpemidler. 

”Bare det, at man kan sige til hinanden, at man skal passe på sig selv, gør, at det 
med tiden bliver en naturlig del”  

(Medarbejder, daginstitution).  

Medarbejderinvolveringen bliver hermed også at påtage sig et kollektivt ansvar for, at nye vaner og løsnin-
ger anvendes.     
 
I de fleste pakker har medarbejderrollen ikke krævet en større oplæring eller viden. Dog er medarbejderrollen i 
forebyggelsespakken ’Vold og trusler’ værd at nævne, idet både konsulenter, hjælpere og medarbejdere nævner, 
at metoden praksisfortællinger stiller krav til de involverede medarbejdere. Det handler ifølge informanterne 
både om at kunne lytte til og rumme en kollegas fortælling om en ubehagelig oplevelse, og hvordan man som 
kollega skal deltage i snakken under og efter fortællingen. I en af døgninstitutionerne har konsulenten udarbej-
det nogle hjælpeark omkring medarbejderens rolle, så medarbejderne var klædt ordentligt på. Hjælpearket har 
fungeret godt, og det kan derfor på baggrund af ovenstående overvejes at supplere forebyggelsespakken ’vold 
og trusler’ med dette eller lignende i form af et ekstra faktaark omkring medarbejderrollen.  

5.1.4 Konsulentrollen 
Mange af de forebyggelsespakker, der er omfattet af den kvalitative evaluering, indeholder konsulentbistand. 
Det er kendetegnende for disse forebyggelsespakker, at konsulenten har en stor rolle i gennemførelsen af fore-
byggelsespakkerne. Ofte er det konsulenten, der sammen med lederen fungerer som projektledere - både ift. 
logistisk planlægning, tovholderfunktion på aktiviteterne, handleplansarbejdet og i gennemførelsen af de re-
spektive aktiviteter anvist i forebyggelsespakkerne. 

Interviewene viser, at medarbejdere, hjælpere og ledere i mange tilfælde vurderer, at processen og udbyttet af 
forebyggelsespakkerne afhænger af konsulenten. Hertil kommer, at evaluator ser et mønster i, at hvis medar-
bejdere, hjælpere og ledere har en positiv opfattelse af konsulenten, vurderer de også forebyggelsespakken po-
sitivt, og omvendt. 

Med understregningen af konsulentens afgørende betydning bliver det naturligt helt centralt, om konsulenten 
er loyal over for forebyggelsespakken og kan arbejde med de metoder, forebyggelsespakken foreskriver. Eva-
lueringen viser, at konsulenterne i høj grad justerer i de beskrevne forløb.  

I et fængsel er der til eksempel en klar sammenhæng mellem konsulentens faglige tilgang og det forhold, at 
gennemførelsen af forebyggelsespakken blev meget anderledes end tiltænkt og med dårligt udbytte. Konsulen-
ten kendte ikke fremtidsværksted som metode og var derudover fagligt uenig i den måde at arbejde på. Konsu-
lenten mente, at fremgangsmåden med en kritikfase var uhensigtsmæssig. I interviewet fremfører konsulenten, 
at det var svært at arbejde med forebyggelsespakken og henviser til sin egen skoling i en systemisk tilgang. 
Konsulenten justerede dermed kraftigt metoden ved at indholdsudfylde aktiviteterne anderledes, end metoden 
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foreslog – med en mere positiv indgangsvinkel og undgik dermed kritikfasen. Metoden er i dette tilfælde ikke 
implementeret loyalt. 

På langt de fleste virksomheder justerer konsulenterne imidlertid ved at tilføje elementer, viden og metoder, 
som understøtter de beskrevne metoder i forebyggelsespakken. Blandt andet er det gennemgående, at konsu-
lenterne bidrager med en række ’almene’ øvelser såsom kommunikationsværktøjer, samarbejdsværktøjer og 
anerkendelsesværktøjer, der ligger ud over selve pakkeindholdet. Det bemærkelsesværdige er, at det er disse 
øvelser, medarbejdere og ledere ofte husker, når der spørges ind til, om de har fået metoder og værktøjer, de 
kan bruge fremadrettet. På samme måde er noget af det, som medarbejderne husker bedst fra arbejdet med 
forebyggelsespakkerne, oplæg fra de eksterne konsulenter.  

Der er en positiv holdning til konsulenternes bidrag, og der er en opfattelse af, at man ikke havde opnået de 
samme positive resultater uden ekstern hjælp.  Evaluator ser to forklaringer herpå. For det første må det antages, 
at de virksomheder, der har behovet for at blive ført ind i mere basale redskaber, har oplevet sig rådvilde eller 
stækket i forhold til at skulle kunne gennemføre forebyggelsespakken uden disse tilføjede støtteredskaber. For 
det andet kan det formodes, at konsulenten har præsenteret og arbejdet med ”egne” metoder på en mere en-
gageret måde. 

Evaluator anser hovedpointen i de mange tilføjelser fra konsulenterne som udtryk for, at virksomhederne har 
meget forskellige udgangspunkter for gennemførelsen af forebyggelsespakkerne, hvor det forekommer reelt i 
langt de fleste tilfælde, at de ikke kunne have været gennemført uden disse tilføjelser. 

Evaluator anser samme begrundelse som grundlaget for, at flere af virksomhederne endvidere har købt konsu-
lenter ind både i forhold til forebyggelsespakker, hvor der ikke indgår konsulenttimer og som supplement til de 
budgetlagte konsulenttimer i de forebyggelsespakker, hvor det indgår. 

Flere steder har virksomhederne selv taget initiativ til at benytte eksterne konsulenter. De konsulenter, som 
ikke er indeholdt i forebyggelsespakkerne, har haft forskellige formål og virkninger:  

o At tilføre ekstra værdi til forebyggelsespakkerne og motivation (i form af faglig autoritet/legitimering) 

for medarbejderne. Konsulentbistanden har bestået i enkelte foredrag, workshopper og lignende ar-

rangementer med medarbejderne.  

o At strukturere arbejdet med arbejdsmiljøproblemstillingen ved at afholde møder og give løsninger på 

problemstillingerne. Konsulentbistanden har ofte omfattet et længere forløb.  

o At tænke gennemførelsen af forebyggelsespakken sammen med andre initiativer. 

 
Også i disse tilfælde er det konsulenternes bidrag, informanterne husker bedst fra arbejdet med forebyggelses-
pakkerne. Der er også her en positiv holdning til konsulenternes bidrag og en opfattelse af, at virksomheden 
ikke ville have opnået de samme positive resultater uden ekstern hjælp. 

Det kan selvfølgelig ikke afvises, at brugen af eksterne konsulenter er et udtryk for, at der med forebyggelses-
pakkerne er opstået et marked, som er udnyttet klogt af konsulentbranchen. Evaluator vurderer imidlertid, at 
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der er et behov, hvilket både kan handle om erfaring og viden om projektarbejde og procesfacilitering og kan 
handle om at drage nytte af en ekstern til at give projektet autoritet. I en bygge- og anlægsvirksomhed udtrykkes 
eksplicit ønske om, at en fagperson fra fx Arbejdstilsynet havde været inde over processen, fordi en sådan 
fagperson har en anden autoritet over for de ansatte. Dette ville ifølge lederen have givet et bedre udbytte. 

Konsulenterne selv oplever arbejdet med forebyggelsespakkerne som positivt, men også som et udfordrende 
arbejde. Flere af disse informanter udtaler, at selve forebyggelsespakken som grundmodel er god, men at fore-
byggelsespakken kun fungerer som 'skelet'. Dette stemmer overens med den måde, konsulenterne tilføjer un-
derstøttende elementer på. Konsulenterne efterlyser derfor også flere konkrete værktøjer i forebyggelsespak-
kerne, fx kommunikationsøvelser, anerkendelsesøvelser og dialogværktøjer, som medarbejdere og ledelse også 
kan benytte efter gennemførelsen af forebyggelsespakken, når konsulenten ikke er der. 

Konsulenterne understreger desuden, at konsulentens erfaring inden for psykisk og fysisk arbejdsmiljø er en 
forudsætning for, at forebyggelsespakkerne kan gennemføres med positivt resultat.  

5.2 DREJEBOG OG FAKTAARK  
Forebyggelsespakkernes skriftlige materiale består af en drejebog og dertilhørende faktaark. Overordnet er virk-
somhederne begejstrede for det skriftlige materiale. De to materialer har dog hvert sit formål, hvor drejebogen 
lægger den processuelle ramme, mens faktaarkene beskriver de konkrete løsningsmodeller. Derfor analyseres 
de to materialetyper hver for sig. 

5.2.1.1 Drejebogen 
Drejebogen giver som nævnt oven for den processuelle ramme for gennemførelsen, hvorfor drejebogen også 
på mange af de besøgte virksomheder alene er bedømt af leder og hjælper, fordi medarbejderne ikke har været 
præsenteret for drejebogen.  

Blandt de informanter, der har anvendt drejebogen er der generelt stor tilfredshed med. Drejebogen opfattes 
bl.a. som:  

”…meget håndterbar, lige til at bruge og fyldt med gode ideer”  

(Leder, daginstitution) 

I den kvantitative analyse ses det desuden, at kun 6 % svarer, at de har haft svært ved at følge drejebogen og til 
spørgsmålet om, i hvor høj grad virksomhederne har fulgt drejebogen, svarer 82 % desuden, at de i høj grad 
har fulgt drejebogen.  
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Tabel 5.4: Anvendelse af drejebogen 

I hvilken grad følger/fulgte I drejebogen? Antal Procent 

 

 

I høj grad 112 82% 

I nogen grad 22 16% 

I mindre grad 0 0% 

Slet ikke 0 0% 

Ved ikke 3 2% 

Total 137 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Det betyder, at drejebogen har været brugbar og givet mening i størstedelen af virksomhederne. Følgende tabel 
fra den kvantitative undersøgelse viser dog, at dette ikke er ensbetydende med, at drejebogen er blevet fulgt 
slavisk. Drejebogen er blevet tilpasset virksomhedsnære forhold i høj grad i knap halvdelen af virksomhederne 
og i nogen grad i yderligere en tredjedel. Dette billede stemmer overens med det kvalitative materiale, hvor 
blandt andet tilføjelser som beskrevet i forudgående afsnit forekommer ofte. 

Tabel 5.5: Tilpasning af forebyggelsespakken 

I hvilken grad har I tilpasset forebyggelsespakkens indhold til jeres konkrete forhold på arbejds-
pladsen? Antal Procent 

 I høj grad 66 48% 

I nogen grad 45 33% 

I mindre grad 14 10% 

Slet ikke 5 4% 

Ved ikke 7 5% 

Total 137 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Lokale tilpasninger behøver således ikke at være udtryk for, at drejebogen var svær eller utilstrækkelig. I tabel 
5.5 ses det således, at 57 % ikke er stødt på barrierer, og 6 % angiver, at de havde svært ved at følge drejebogen. 
Blandt dem, der har oplevet barrierer, angives eksterne omstændigheder oftest (18 %). Af barrierer knyttet til 
selve forebyggelsespakken er det, at den afsatte tid var utilstrækkelig, det forhold, som oftest nævnes.  
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Tabel 5.6: Barrierer i gennemførelsen af forebyggelsespakken 

Er I stødt på nogle af følgende barrierer i gennemførelsen af forebyggelsespakken? 

 Antal Procent 

 

(Du har mulighed for at 

sætte mere end et kryds) 

Vi er ikke stødt på barrierer i gennemførelsen af forebyggelsespakken 78 57% 

Eksterne omstændigheder (travlhed, ledelsesskift, ny organisation o.l.) 24 18% 

Ved ikke 13 9% 

Den afsatte tid var ikke tilstrækkelig 13 9% 

Svært at følge drejebogen 8 6% 

Svært at tilpasse de forskellige tiltag til vores arbejdsplads 8 6% 

Andre 7 5% 

Der manglede hjælp og viden udefra 5 4% 

Manglende opbakning fra medarbejdere 6 4% 

Manglet en konkret arbejdsopgave at tage udgangspunkt i 6 4% 

De økonomiske konsekvenser var store 5 4% 

Det var uklart, hvilke udgifter arbejdspladsen kunne få dækket af Fon-

den 
4 3% 

Der manglede interne kompetencer/ressourcer 2 1% 

Det administrative ved at søge var svært 0 0% 

Manglende opbakning fra ledelsen på arbejdspladsen 0 0% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

De uddybende svar i spørgeskemaundersøgelsen stemmer overens med de kvalitative fund af, at det særligt er 
virksomheder, der arbejder med døgnvagter, der oplever vanskeligheder med at gennemføre forebyggelsespak-
ken og særligt at følge drejebogen stringent. 

”Arresthusene har døgnvagter, hvor det har været en udfordring at samle medar-
bejderne uden at dette medfører store lønomkostninger, der ligger ud over tilsag-
net fra fonden. Det er med godt samarbejde og tilrettelæggelse lykkedes at tilret-
telægge forløbet, så det er i overensstemmelse med drejebogen”  

(Åben besvarelse). 
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Evaluator anser vanskelighederne med døgndækning som et udtryk for, at de pågældende forebyggelsespakker 
ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset branchen. 

5.2.1.2 Faktaark 
Evalueringen viser mere delte meninger om faktaarkene end om drejebogen. Disse vil derfor blive beskrevet 
mere indgående. Først beskrives de positive elementer ved faktaarkene og herefter de mere kritiske pointer. 

De mest gennemgående og positive udmeldinger omhandler det faktum, at faktaarkene er genkendelige, brug-
bare og løsningsorienterede. De positive elementer og udsagn ved faktaarkene udspecificeres nedenfor.  

o genkendelige og meningsfulde: Faktaarkene har i overvejende grad været branchespecifikke ved, at 
mange af elementerne er genkendelige fra medarbejdernes hverdag. Som eksempel på dette har en 
projektleder i et rengøringsfirma udtalt, at en af løsningerne omhandlede kontakt til kunder, hvilket var 
meget spot on i forhold til de problemer, virksomheden oplevede med arbejdsmiljøet. Videre udtaler 
hjælperen samme sted, at det giver mening på den indholdsmæssige del. Faktaarkene passer godt til 
deres arbejdsmiljøudfordringer og er derfor brugbare og meningsfulde. Størstedelen af informanterne 
udtaler, at de lige skal læse materialet grundigt igennem, hvorefter det giver god mening.   

o konfronterer og sætter fokus på dårlige vaner: Mange pointerer, at indholdet i faktaarkene ikke er 
ny viden, men at de sætter fokus på (og tid af til) at bruge løsningerne i praksis og forsøge at gøre det 
til en vane. Eksempelvis udtaler en medarbejder fra en daginstitution, at der var mange af tingene, som 
de godt vidste, men som de ikke fik gjort noget ved. På den måde bliver medarbejderne konfronteret 
med deres dårlige vaner og husket på at gøre tingene korrekt. Faktaarkene beskriver og visualiserer, 
hvad man skal huske at gøre, hvorfor faktaarkene bliver brugt til re-aktualisering forhold, man godt 
ved – fx løft af børn i daginstitutioner, undgåelse af dårlige vrid i metalbranchen med mere.  

o legitimerer: Faktaarkene anvendes samtidig som legitimerende i forhold til at påtale arbejdsmiljøhen-
syn over for andre kolleger, ledere og kunder/forældre. Særligt over for kunder har arbejdet med fore-
byggelsespakkerne gjort det nemmere at sige til kunden, at det er lovpligtigt at bruge stillads, også 
selvom det er dyrere end at bruge en stige.  

o giver konkrete løsninger: I flere af de besøgte virksomheder er faktaarkene hængt op på steder, hvor 
personalet ofte vil se det enten i kantinen, garderoben eller på toilettet. På andre virksomheder hænges 
faktaarkene op, ”der hvor problemerne er”. Som eksempel hænges faktaark i en daginstitution op i 
garderoben, hvor børnene får tøj på, ved vasken hvor der vaskes hænder osv. På den måde bliver 
medarbejderne hele tiden mindet om den rigtige måde at gøre tingene på.  

Evaluator udleder heraf, at faktaarkene giver helt konkrete løsninger med gode illustrationer og beskrivelser, 
hvilket gør, at de er nemme at forstå og nemt kan hænges op. En helt praktisk anbefaling på baggrund af 
evalueringen er at opfordre virksomhederne til at laminere faktaarkene og hænge dem op, ligesom faktaarkene 
med fordel kan fremstilles i plakatform. 

På trods af ovenstående positive faktorer ved faktaarkene viser evalueringen ligeldes nogle kritikpunkter fra 
virksomhederne: 
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o ”Illustrationerne er ikke relevante for os”: Det påpeges, at billedeksemplerne ikke alle steder er 
relevante for virksomheden. Eksempelvis nævner et gartneri fra forebyggelsespakken ’Dyrk det gode 
arbejdsmiljø’, at illustrationerne henvender sig til planteskoler og ikke til anlægsgartnere. Nogle af døgn-
institutionerne fra forebyggelsespakken ’Vold og trusler’ udtaler ligeledes, at billedeksemplerne primært 
er rettet til plejehjem, hvorfor de ikke illustrerer deres arbejdsmæssige udfordringer.  

o ”Der er ikke taget højde for sproglige barrierer”: I forebyggelsespakken henvendt til rengørings-
branchen har flere virksomheder måttet bruge ressourcer på at oversætte drejebog og faktaark til en-
gelsk (og et sted også til russisk), før de kunne anvendes. Dette skyldes, at store dele af personalet i 
rengøringsbranchen ikke har dansk som modersmål, hvilket samtidig gør tegningerne populære.  

Disse to punkter anser evaluator for at være udtryk for mangelfuld tilpasning til de konkrete brancher.  

Nogle informanter fremhæver, at materialet er nemt at læse, mens andre synes det modsatte. Ofte har lederen 
fundet det nemmere end hjælperen. Flere steder betoner lederne, at faktaarkene ligefrem er for detaljerede og 
overflødige, og nogle udtaler endda, at faktaarkene taler ned til dem. Lederen er ofte mere vant til at arbejde 
med skriftligt materiale og må som den ansvarlige forventes at have en større indsigt i arbejdsmiljøforhold. For 
mange af hjælperne samt de medarbejdere, der har set det skriftlige materiale, opleves materialet derimod som 
godt, men også lidt langt og formelt. Modtagelsen og vurderingen af det skriftlige materiale afhænger dermed 
af den konkrete modtager, hvor evaluator vurderer, at det hellere må være for let og praktisk end forsøge at tale 
det op i ledelsessprog. 

Dette understøttes af, at trods faktaarkenes praktiske formål ønskes mere detaljerede og mere praktisk oriente-
rede beskrivelser, som kan gøre det nemmere og hurtigere at implementere forebyggelsespakken. Der efter-
spørges mere konkrete værktøjer og øvelser til inspiration, fx øvelser i kommunikation, samarbejde, anerken-
delse, konkrete øvelser til bl.a. ondt i ryggen og lignende, som konsulenten kan bruge. Værktøjer, som virksom-
heden kan bruge bagefter. På flere virksomheder har konsulenten suppleret med inspirationskatalog og lignende 
hjælperedskaber for at hjælpe medarbejderne i gang. Og det har på de konkrete virksomheder fungeret godt.   

Ligeledes ses et mønster, hvor materialet i de mindre virksomheder og især i bygge- og anlægsbranchen samt 
rengøringsbranchen beskrives som ’tungt’, ’overvældende’, ’uoverskueligt’ og for ’skrivebordsagtigt’ til små 
virksomheder. En medarbejder udtaler:  

”Der var lige lovligt meget på skrift og mange tidsanvisninger, det var lige lovligt 
akademisk”  

(Hjælper, rengøring).  

I disse brancher efterspørges en kortere tjekliste med punkter, lederne selv kan holde øje med og en endnu 
kortere version til medarbejderne. Her vurderer evaluator igen, at en øget tilpasning til brancherne, hvor der 
tages hensyn til virksomhedstyper uden megen skriftlighed, kan være nyttig. 

Opsummerende er der blandede oplevelser af det skriftlige materiale. Især faktaarkene deler vandene alt efter 
branche, størrelse på virksomheden og hvilken rolle/position brugerne af faktaarkene har. Trods blandede 
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oplevelser har virksomhederne været overvejende positive og vurderer, at materialet er nemt at forstå og brug-
bart. Der er udtrykt ønsker til justeringer af materialet, som kan tilføje ekstra dimensioner til det skriftlige 
materiale.  

5.3 FREMHÆVEDE METODER OG VÆRKTØJER 
Udover forebyggelsespakkernes tværgående ramme i form af roller, drejebog og faktaark skal også de mere 
specifikke metoder og værktøjer i de respektive forebyggelsespakker vurderes i forhold til implementeringen 
heraf. For forebyggelsespakker rettet mod det fysiske arbejdsmiljø vurderes ergonomi og fysisk træning som 
indholdsmæssige metoder. For forebyggelsespakker rettet mod det psykiske arbejdsmiljø vurderes fremtids-
værksted og praksisfortælling som særlige metoder.  

5.3.1 Ergonomi 
I forebyggelsespakkerne omhandlende ergonomi er fokus på arbejdsstillinger, uhensigtsmæssige løft og vrid i 
kroppen, korrekte redskaber og hjælpemidler - og om de bruges rigtigt. Formålet er at undgå arbejdsskader og 
smerter i kroppen. Overordnet vurderer evaluator, at disse løsninger implementeres. Informanterne på virk-
somhederne fortæller, at de får brugt de nye metoder og skabt mere hensigtsmæssige indretninger på virksom-
heden.  

Det er tydeligt, at arbejdet med de konkrete forebyggelsespakker sætter ergonomi på dagsordenen. Ledere og 
hjælpere beretter, hvordan de har måttet sætte sig grundigt ind i materialet for at kunne vise de øvrige medar-
bejdere, hvordan de kan udføre opgaverne ergonomisk korrekt. Andre virksomheder har valgt at få en fysiote-
rapeut eller ergoterapeut ud for at forklare og demonstrere. Dette understreger også, at det for mange medar-
bejdere og ledere har været ny viden. 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg har ingen uddannelse i rengøring, så jeg var glad for at få noget viden. Og 
det hjælper, både til at gøre det bedre og mindre belastende for ryg og arme” 
(Medarbejder, rengøring).  

Ergonomi kan være helt ny viden 

I et af rengøringsfirmaerne handlede det eksempelvis om, at medarbejderne skulle lære at støvsuge er-
gonomisk korrekt. Dette var ikke noget, der på virksomheden nogensinde var talt om, og med den nye 
viden viste det sig også, at medarbejderne gjorde det ergonomisk forkert. Med forebyggelsespakken fik 
de viden, øvede den ergonomisk korrekte løsning og har fået ændret måden at støvsuge på, som frem-
hæves som værende lettere. Ifølge lederen har det ført til, at medarbejderne har haft mindre smerter og 
har gået mindre til fysioterapeut og massør.  
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I en af de besøgte rengøringsvirksomheder har gennemførelsen af forebyggelsespakken mundet ud i et struk-
tureret oplæringsforløb, hvor nye medarbejdere nu oplæres blandt andet i den rette anvendelse af hjælpemidler. 

Forskellige typer af redskaber er flere steder indkøbt på baggrund af forebyggelsespakken. Eksemplerne er 
mange, men disse blot til illustration: stiger (til krybber i daginstitutioner), puder (til at sidde på når de klæder 
børnene af) rulleborde, hæve-sænke-borde m.v. Herudover pointeres det også, at eksisterende hjælpemidler 
efter gennemførelsen af forebyggelsespakke bruges i højere grad 

”Før kurset [løsningsværksted] var der faktisk nogle, der ikke brugte handsker – 
nu er vores handskeforbrug steget”  

(Leder, rengøring) 

Arbejdet med forebyggelsespakken har således skabt stor opmærksomhed, som i flere tilfælde har medført, at 
virksomheden er blevet motiveret og har lagt yderligere ressourcer i at forbedre arbejdsmiljøet fx at tilknytte en 
fysioterapeut i forløbet med forebyggelsespakken eller mere afgrænset at instruere om korrekte arbejdsstillinger. 
En fysioterapeut har som eksempel bidraget med gode øvelser til rygproblemer og alternative arbejdsmetoder. 
Det er en tydelig tendens, at det er positivt med fagpersoner udefra, der har den ergonomiske ekspertise. Her 
såvel som ved generelt brug af konsulenter anføres det primært af ledere, at en faglig autoritet udefra øger 
medarbejdernes opmærksomhed og lyst til at arbejde med det fysiske arbejdsmiljø.  

En anden gevinst som følge af arbejdet med forebyggelsespakken er medarbejdernes hjælp og støtte til hinan-
den. Informanterne fortæller, at de under forløbet har været gode til at minde hinanden om at gøre tingene 
korrekt og hensigtsmæssigt for kroppen. Der er blevet skabt en kultur, hvor det er i orden at prikke hinanden 
på skulderen, når man ser, at en kollega udfører en opgave på en uhensigtsmæssig måde. 

 ”Det handler om måden, man siger tingene til hinanden”  

(Leder, daginstitution) 

Særligt for rengøringsvirksomhederne påpeges det positive i at mødes og udveksle erfaringer i en branche, hvor 
medarbejderne ofte arbejder alene og sjældent ses. Evaluator kan dog være usikker på, om erfaringerne med at 
mødes er så gode, at virksomhederne fastholder en vis mødekultur eller om dette udvandes over tid. 

Det fysiske arbejdsmiljø tages overordnet mere alvorligt og har fået mere plads. Det er blevet acceptabelt, at 
tingene tager lidt længere tid, fordi medarbejderne har fokus på at udføre arbejdsopgaver på en mere hensigts-
mæssig måde, så man ikke får ondt og nedslider sin krop. En medarbejder nævner, at hun som sådan ikke kan 
mærke en fysisk forskel, men at det er en forbedring i det psykiske arbejdsmiljø:  

”fordi man ikke har dårlig samvittighed over, at tingene tager lidt længere tid” 
(Medarbejder, daginstitution) 
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En leder er enig i, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet bedre ved at have arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø, 
hun udtaler følgende:  

”Man får det bedre af ikke at have ondt nogen steder”  

(Leder, daginstitution) 

Evalueringen viser, at løsningerne fungerer og bliver umiddelbart implementeret, men det er svært for evaluator 
at vurdere, om det reelt bliver forankret i driften. Flere medarbejdere udtrykke i interviewene denne bekymring. 
En medarbejder fra en daginstitution udtaler eksempelvis, at det ikke helt er blevet til indgroede vaner, men at 
de er blevet gode til at huske hinanden på det. Også børnene er begyndt selv at huske de nye rutiner som fx at 
bruge stigen, når de skal kravle op i krybberne.  Det kræver tid at skabe nye vaner, men forudsætningen – den 
umiddelbare implementering – vurderer evaluator er til stede. 

5.3.2 Fysisk træning 
Fysisk træning har indgået i forebyggelsespakker rettet mod Fængsler samt Daginstitutioner, men der er for-
skellige metodiske perspektiver i disse to brancher, og implementeringen er forskellig.  

I drejebogen såvel som i faktaarkene til Fængsler notere evaluator sig, at den fysiske træning ikke adresseres i 
tilknytning til den professionelle arbejdsopgave i virksomheden og i det hele taget fremstår som et vedhæng. 
For daginstitutioner er der derimod skabt en tæt kobling til medarbejdernes faglighed og kerneopgave, idet 
faktaakenes forslag til træning inkludere børnenes deltagelse og det understreges at øvelserne bidrager til bør-
nenes udvikling såvel som medarbejdernes sundhed. En tæt kobling til kerneopgaven skaber relevans og afvær-
ger diskussionen om, hvorvidt fysisk helbred er en privat sag. 

5.3.2.1 Erfaringerne i fængslerne 
I de besøgte fængsler, der har arbejdet med forebyggelsespakken ’Et bedre arbejdsliv med fysisk træning’, har 
den fysiske træning som delelement vist sig ikke at være særlig vellykket. I fængslerne vurderes den fysiske 
træning som ’ligegyldig’ eller ’uden særlig effekt’.  

En projektleder pointerer, at de medarbejdere, der var sunde, blev sundere, mens de øvrige ikke rykkede sig. 
Dette tyder på en meget varieret implementering lagt ud til den enkelte medarbejder, hvilket ville følge flere 
udsagn om, at medarbejderens sundhed er et privatanliggende eller eget ansvar – afhængig af hvordan argu-
mentationen vendes. 

Trods disse indvendinger viser evalueringen, at arbejdet med fysisk træning har haft en positiv sideeffekt på det 

psykiske arbejdsmiljø og således understøtter forebyggelsespakkens øvrige elementer. Der fortælles positive 
historier om, at kollegaer så én i et anderledes lys efter at have opdaget, at man var god til en given form 
for sport; at medarbejderne lærte nye ting om hinanden gennem træningen. Alle er enige i, at det har været 
sjovt at lave fysisk aktivitet sammen: 
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”Det har været sjovt at træne sammen, og at ledelsen har deltaget og været i 
samme båd”  

(Hjælper, fængsel) 

Det opleves bl.a., at træningen har åbnet op for kommunikationen, fordi alle har fået et godt grin sammen. 
Flere virksomheder oplever, at fysisk aktivitet på mange måder har bidraget til, at der er blevet løsnet lidt op i 
stemningen, rystet dem sammen, flere smiler til hinanden, og man er kommet tættere på hinanden.  

Nogle medarbejdere har dog ikke deltaget i den fysiske aktivitet sammen med de andre pga. forskellige fysiske 
skavanker. Disse medarbejder lavede derfor noget andet imens fx at gå en tur på et løbebånd, cykle osv. Dette 
underbygger vurderingen af, at implementeringen er gjort personafhængig fremfor at vælge aktiviteter alle kan 
være med i. Med viden om de positive sideeffekter på det psykiske arbejdsmiljø giver dette ekstra behov for at 
afværge eventuelle eksklusionsmekanismer.  

Den fysiske træning har således haft en positiv sidegevinst i form af et forbedret psykisk arbejdsmiljø. Dog er 
alle enige om, at man ikke har nået målet, da de fysiske aktiviteter ikke har fyldt meget og deraf heller ikke 
ændret noget.  

5.3.2.2 Erfaringerne i daginstitutionerne 
I daginstitutionerne har arbejdet med fysisk aktivitet heller ikke været højt prioriteret, og også her ses det, at 
den fysiske træning lægges over til individuel implementering, hvor der ikke er udarbejdet en struktureret plan 
for, hvilke fysiske aktiviteter der skulle udføres hvornår. 

Alligevel synes arbejdet med forebyggelsespakken fysisk aktivitet i daginstitutionerne at være vellykket, hvilket 
evaluator vurderer skyldes, at det har givet særlig værdi, at forebyggelsespakken omhandler sundhed for både 
børnene og for medarbejderne. Det nye har været at inddrage børnene i den fysiske aktivitet. I begyndelsen 
kunne de ikke se, hvordan de skulle få tid til den fysiske træning, men så fandt de ud af, at det var noget, de 
skulle gøre sammen med børnene, og børnene synes, det er skønt, fortæller en hjælper fra en af daginstitutio-
nerne.  

På trods af at det nævnes som positivt at have mulighed for at inddrage børnene i den fysiske træning, har det 
været sværere at inddrage dem i praksis. Det er mere sket ved, at børnene er kommet hen og ’efterabet’ de 
voksne:  

”Når vi har lavet planke og trænet med kettlebells, har vi egentligt trænet selv, og 
så kom børnene med helt automatisk”  

(Medarbejder, daginstitution) 
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Medarbejderne har generelt forsøgt at lægge de fysiske aktiviteter ind omkring nogle af de ting, de gør alligevel. 
For eksempel laver en medarbejder squats, når hun sætter vasketøj over. Derudover er der indkøbt hulahop-
ringe, så medarbejderne kan være aktive sammen med børnene. Når fysisk træning udføres sammen med bør-
nene, giver det ekstra legitimitet i forhold til at passe på sig selv og styrke sin krop på arbejdet:  

”Det gør det lidt mere legalt, når det er noget, vi gør sammen med børnene. Det 
kan det godt være svært at gå ud og gøre noget for sig selv. Når børnene er med, 
gør det ikke så meget, hvis der kommer en forælder ind og ser, at vi træner”  

(Medarbejder, daginstitution)  

I to af daginstitutionerne har man endda, som følge af forebyggelsespakken, valgt selv at lægge mere vægt på 
sundhed ved at inddrage ekstra elementer som fælles zumba-undervisning og få en ekstern oplægsholder ud 
(bl.a. en diætist). Forebyggelsespakken sammen med dette har tilmed motiveret medarbejderne, hvilket ses af 
en stigning i deltagelse i motionskampagner såsom ’Tæl skridt’ og ’Vi cykler på arbejde’. Andre overvejer at 
melde sig til et kvindeløb, og andre igen har sat mere fokus på sundhed og motion i deres fritid. I en af dagin-
stitutionerne er det yderligere blevet besluttet, at der skal skrives en bevægelsespolitik, at fysisk aktivitet skal 
skrives ind i APV’en og i personalehåndbogen.  

Empirien fra daginstitutionsområdet er dermed helt anderledes positiv end fra fængslerne. Evaluator vurderer, 
at dette i høj grad kan tilskrives, at den fysiske træning i daginstitutioner er tænkt ind i den pædagogiske faglighed 
ved at involvere børnene og bliver dermed også lettere forankret i kernen af arbejdet og i fællesskab med kol-
leger.  

Det kan yderligere tyde på, at det ergonomiske er mere håndgribeligt og mere legitimt at arbejde med end fysisk 
træning. Ergonomi knytter sig mere eksplicit til arbejdet og afværger måske herved en privatisering af det fysiske 
arbejdsmiljø. Herudover er det ergonomiske arbejde oftere rettet mod konkrete problemer frem for forebyg-
gelse, hvor det er lettere at motivere og skabe plads til problemløsning frem for forebyggelse.  

5.3.3 Fremtidsværksted 
I to forebyggelsespakker indgår ’fremtidsværksted’ som metode til udpegning af arbejdsmiljøudfordringer og 
udvikling af løsninger hertil. Disse to pakker henvender sig til daginstitutioner og fængsler. 

Fremtidsværkstedet er oprindeligt formuleret af de østrigske fremtidsforskere Robert Jungk og Norbert Müllert. 
Metoden er historisk set typisk blevet anvendt i forskningsmæssige sammenhænge af græsrodsbevægelser og 
NGO´er, men anvendes i dag bredere. Metoden har til hensigt at mobilisere gruppers – her iblandt medarbej-
deres – erfaringer og viden i forhold til problemidentifikation og problemløsning af eksempelvis arbejdsmiljø-
problematikker. Metoden er opbygget omkring tre faser: En kritikfase, en utopi/drømmefase og en realise-
ringsfase. De to første faser fungerer som fælles brainstorms, og den sidste formildes i forebyggelsespakkerne 
gennem handleplansarbejdet. 

Fremtidsværksted som metode fremhæves af de involverede deltagere som en god metode. Særligt er det me-
todens stærke medarbejderinddragende element, der fremhæves. Medarbejderne finder det positivt, at de selv 
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får lov til at formulere sig om de forhold, der vedrører dem, og at dette ydermere danner grundlag for hand-
lingsplanen. Samtidig fremhæver især medarbejderne det positive ved, at man med denne metode får lov til at 
være negativ/stille sig kritisk over for de forhold, man rent faktisk mener, er problematiske ved arbejdsmiljøet 
på de givne virksomheder. Eksempelvis fremhæves det af medarbejderne, at det var rart at få luft og få det hele 
op på væggen. Medarbejderinformanter udtrykker på forskellig vis det særlige i denne bottom-up-model, der 
forstærker inddragelsesperspektivet. 

Også fra et ledelsesniveau fremhæves medarbejdernes involvering i forbindelse med metoden som positiv, idet 
ledelsen får syn for forhold, de slet ikke vidste, blev opfattet som problemer. En af de interviewede ledere 
pointerer, at mange af medarbejdernes kritikpunkter var nye, men relativt nemme at handle på og gøre noget 
ved.  

Dog ses en tendens til, at metoden kan give problemer ved to forhold: det ene forhold drejer sig om, i hvilket 
omfang ledelsen deltager i fremtidsværkstedet, og det andet drejer sig om, hvorvidt det er tydeligt, hvad temaet 
for fremtidsværkstedet er.  

5.3.3.1 Ledelsens deltagelse i fremtidsværksteder 
I forhold til ledelsens deltagelse i selve fremtidsværkstedet er dette allerede behandlet i afsnittet omkring leder-
rollen (afsnit 5.1.1), men nogle få uddybende pointer skal gøre i forhold til implementeringen af metoden. I 
forebyggelsespakken anvendt i fængsler anbefales det, at ledelsen som sådan ikke deltager under værkstedet, 
men bliver inviteret ind senere og præsenteres for det arbejde, medarbejderne har udført. I forebyggelsespakken 
til dagsinstitution står der, at ledelsen skal deltage. 

Til disse forebyggelsespakker er tilknyttet en konsulent, og de kvalitative data viser, at konsulenterne inddrager 
ledelsen på forskellige måder og tidspunkter. Evalueringen viser, at de steder, hvor ledelsen har deltaget i frem-
tidsværkstedet, der fungerer værkstedet dårligere, end de steder hvor man har valgt at holde ledelsen uden for 
– men inviterer dem ind senere. Dette forhold er ikke overraskende, da metoden oprindeligt betoner, at ledelse 
og medarbejdere ikke skal deltage i samme fremtidsværksted, da metoden fungerer efter et princip, der forsøger 
at minimere eventuelle magtforhold i den gruppe, der deltager i værkstedet. 

Derfor anbefaler evaluator, at ledelsen ikke deltager i fremtidsværkstedets to første faser, uanset hvilken bran-
che metoden anvendes i. Er der et ønske, om at have ledelsen med i hele dialogen omkring arbejdsmiljøet må 
andre metoder tages i anvendelse. 

5.3.3.2 Temaet for fremtidsværkstedet 
I forhold til om temaet for selve fremtidsværkstedet er tydeligt, viser den kvalitative analyse, at flere medarbej-
dere har været i tvivl om, hvad de skulle snakke om – være kritiske og drømmende i forhold til. Et tema kunne 
fx være kontakt med pårørende eller voldlige fanger. Når der ikke opstilles et tema, bevirker det, at medarbej-
derne i begyndelsen ikke rigtig ved, hvad de skal og ikke kan gennemskue, hvad det er, de skal arbejde med. Af 
denne grund tager det en rum tid, før medarbejderne ved og forstår, hvad der egentlig foregår. Denne dynamik 
ville kunne afhjælpes, ved at forebyggelsespakkerne indeholdt nogle mere klare anbefalinger til overskrifter/te-
maer for, hvad man i fremtidsværkstedet skal arbejde med.  
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Helt praktisk har pågældende to forebyggelsespakker, mødt overenskomstmæssige udfordringer, idet fo-
rebyggelsespakken angiver en række møder på to timer, mens arbejdstidsaftaler for fængselspersonalet 
fastslår, at hvis man kalder medarbejdere ind på arbejde, skal de have løn for seks timer. Lignende arbejds-
tidsregel findes i døgninstitutioner. På den måde oplever virksomhederne, at det kan gå hen og blive ´en 
lidt dyr affære´ at afholde to timers møder i forebyggelsespakkeregi. Virksomhederne vælger dog ikke at 
ændre på forebyggelsespakkernes anvisninger. I stedet vælger man at ligge andre møder og aktiviteter i 
forbindelse med de to timers møder, for således at udfylde de seks timer for personalet.    

5.3.4 Praksisfortællinger 
Praksisfortællinger er en narrativ metode, der anvendes i forebyggelsespakken for Døgninstitutioner og hjem-
mepleje og har til formål at få sat ord på voldelige oplevelser (både fysiske og psykiske). En hjælper (i forebyg-
gelsespakken kaldet en tovholder) guider medarbejdergruppen til på skift at byde ind med fortællinger her om 
en given voldsepisode, som de har været udsat for på virksomheden. Herefter udvælges i fællesskab en af for-
tællingerne, som der arbejdes videre med i dybden. Hjælperen guider personen med fortællingen samt de øvrige 
tilhørere igennem ved brug af afklarende spørgsmål, der skal sikre, at de kommer rundt om de forskellige om-
stændigheder, der var til stede under voldsepisoden.  

5.3.4.1 Hjælperens centrale rolle 
Hjælperen har efterfølgende ansvaret for at informere lederen om eventuelle beslutninger for at få lederens 
accept, informere konsulenten om mødet osv. Derfor fungerer hjælperens rolle, udover at være ordstyrer og 
facilitator i fortællingen, også som bindeled mellem gruppen, konsulenten og lederen. Hjælperen i forebyggel-
sespakken med praksisfortællinger har dermed en central rolle.  

Evaluator har i den kvalitative dataindsamling gennemført en egentlig observation af metodens anvendelse. I 
observationsstudiet fremgår det, at hjælperen meget nøje følger de hjælpespørgsmål, der fremgår af faktaarkene. 
Hjælpespørgsmålene bevirker, at episoden bliver anskuet fra forskellige vinkler, hvilket evaluator oplever ved 
selvsyn og samtidig udtrykkes af flere informanter. På baggrund af medarbejdernes viden og erfaringer finder 
de sammen løsninger og aktiviteter, der skal forebygge lignende episoder. 

Lederne fra døgninstitutionerne påpeger, at hjælperrollen kræver ’ekstra ressourcer’. Det skal være medarbej-
dere, som lederen vurderer, kan løfte opgaven. Derfor har lederen i alle tilfælde udpeget hjælperne (til trods for 
at der i forebyggelsespakken står, at de selv skal melde sig) for at sikre, at de rette personer vælges.  

Alle rollerne i forebyggelsespakken vurderer, at det er afgørende, at hjælperen uddannes og klædes godt på. 
Hovedparten vurderer endda, at der bør sættes mere tid af hertil. Informanterne vurderer, at der hverken er 
nok materiale eller tid til ordentlig uddannelse af hjælperne, og flere steder har man derfor valgt at sætte hjæl-
perne ind i forebyggelsespakken og hjælperrollen før det egentlige informationsmøde. På den måde var de mere 
forberedte og trygge ved situationen og den nye rolle. 

Konsulentens rolle og støtte i denne sammenhæng fremføres som afgørende for udbyttet af forløbet. Flere af 
konsulenterne påpeger i denne sammenhæng, at det er vigtigt, at konsulenten selv har erfaring med gruppefa-
cilitering og lignende for at kunne uddanne hjælpere (tovholderne). 
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Der er således foretaget nogle centrale justeringer i implementeringen, hvor alle har valgt at udpege hjælperen, 
men flere har valgt at give hjælperen tid forud for informationsmødet til at sætte sig ind i forebyggelsespakkens 
indhold. Begge tilpasninger vurderer evaluator som nyttige og velbegrundede. 

5.3.4.2 Sammensætning af grupper for praksisfortællinger 
Sammensætningen af grupperne har været forskellig, men er sammensat på baggrund af ledelsesmæssige valg. 
Evalueringen viser to modeller. I den ene model for sammensætningen indgår hele virksomheden, og alle deltog 
på samme vilkår. I den anden model udvalgte lederen særlige afdelinger, hvor der var specielt mange episoder 
med vold. I denne model blev vikarer desuden ikke inddraget, på trods af at flere medarbejdere har udtalt, at 
det især var dem, der var udsat for vold.  

Evalueringen viser, at det er mest udbytterigt, når alle medarbejdere og faggrupper deltager. I en af døgninsti-
tutionerne var grupperne for eksempel sammensat, så både vikarer og forskellige faggrupper (fx sygeplejersker, 
pædagoger, køkkenpersonale, pedel) var repræsenteret i hver gruppe. Vikarerne så forhold, som de fastansatte 
medarbejdere ikke havde tænkte over eller lagde mærke til, måske fordi de faste medarbejdere havde vænnet 
sig til nogle forhold, som vikarerne undrede sig over. Forskellige faggrupper kunne derudover bidrage med 
forskellige vinkler på beboerne og deres adfærd, fordi de møder beboerne i forskellige situationer. Begge dele 
vurderes af informanterne som meget værdifuldt, hvilket evaluator finder højest sandsynligt. 

Den mest anvendte model for sammensætning af gruppen er imidlertid den mere begrænsede, hvor udgangs-
punktet oftest er teams, der arbejdes i til dagligt. Her var der fra både ledere og medarbejdere enighed om, at 
det var både trygt og givtigt at være i gruppe med medarbejdere, som man kendte godt, og som kendte til de 
samme problematikker og beboere. Også dette vurderer evaluator som et gangbart argument for gruppesam-
mensætningen. Evaluators samlede vurdering er dog, at trygheden kan skabes i de bredere gruppesammensæt-
ninger, men at det derudover afhænger meget af døgninstitutionens størrelse og kultur. 

De fleste udtaler, at der som minimum skal være seks i hver gruppe for at sikre en god gruppedynamik. Tilhø-
rerne i grupperne skal på banen, så der kommer gode og faglige diskussioner. I en af døgninstitutionerne havde 
konsulenten udarbejdet papirer, som tilhørerne skulle læse og følge. Dette var givtigt, og flere påpeger, at det 
også er vigtigt, at medarbejderne er klædt på til denne rolle og til at kunne tage imod en personlig historie fra 
en kollega. 

5.3.4.3 Metodens faglige udbytte 
Både medarbejdere, hjælpere, ledere og konsulenter, der arbejdede med praksisfortællinger, er enige om, at det 
er en særdeles god metode, der passer godt ind i branchen. Derfor vurderes det også at være et arbejdsmiljø-
redskab, virksomhederne kan fortsætte med, efter de har gennemført forebyggelsespakken.  

Det har ikke været svært for medarbejderne at finde på episoder, da der var mange at tage af fra deres hverdag. 
Der har i det hele taget stort set kun været positive holdninger til denne forebyggelsespakke: Metoden var 
særdeles velegnet, drejebogen og faktaarkene gjorde forløbet nemt og overskueligt.  
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Begejstringen og de positive forventninger til forankringen af praksisfortællingerne skyldes ikke mindst, at prak-
sisfortællingerne har medført faglige drøftelser. Fagligheden er ifølge flere af medarbejderne både blevet gen-
opfrisket og udvidet. Medarbejderne er ligeledes blevet bedre til at se tingene fra beboernes side og forstå, 
hvorfor de handler, som de gør. Den faglige sparring med kollegerne og effekten af at se episoderne fra nye 
vinkler har ifølge informanterne gjort det let at finde nye løsninger. 

5.4 OPSUMMERING PÅ IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAK-
KERNE 

Analysen af implementeringen har naturligt vist mange nuancer i, hvordan de forskellige forebyggelsespakker 
er implementeret. Derfor skal opsummeringen også indledes med at vende tilbage til de tværgående kerneele-
menter forstået som den processuelle rammer i kraft af systematik og medarbejderinddragelse. 

5.4.1.1 Medarbejderinvolvering 
I vurderingen af forebyggelsespakkernes forskellige roller har ledelsesopbakning ikke overraskende vist sig at 
være afgørende for implementeringen. Evalueringen viser imidlertid også, at det er overordentlig vigtigt, at 
lederen formår at skabe balance mellem engageret og aktiv ledelsesopbakning, der samtidig giver den nødven-
dige plads til medarbejderinvolveringen. Evalueringen viser tydeligt, at dette på flere virksomheder har været 
vanskeligt, og at medarbejderinvolvering mange steder er en større udfordring, end forebyggelsespakkerne tager 
højde for. Dette viste sig fx ved, at konsulenterne ofte har bidraget med basale øvelser, der spiller ind i kom-
munikation og samarbejde.  

Samtidig viser evalueringen også, at lederne mange steder undlader at implementere medarbejderindflydelsen i 
projektets opstart og dermed ikke helt forstå medarbejderinvolveringen som grundpræmis. Samtidig skaber 
dette unødig skepsis blandt medarbejderne, hvilket hæmmer implementeringen.  

Evaluator konkluderer derfor, at forebyggelsespakkerne med fordel kan gøre mere ud af at guide lederne i en 
balanceret rolle. Vejledningen bør blandt andet indeholde en understregning af, at når medarbejderne ikke har 
været involveret i beslutningen om at ansøge om forebyggelsespakker, er det vigtigt at skabe fælles forståelse af 
bevæggrundene bag ansøgningen. Ligeledes bør vejledningen understrege medarbejderinvolveringen i gennem-
førelsens opstart ved udpegning af hjælper og temaer for gennemførelsen. Hermed kan medarbejderinvolvering 
stå mere tydelig som fundament for gennemførelsen af forebyggelsespakken. 

Også hjælperrollen viser sig at have behov for yderligere vejledning i rollens funktion. Her er kravene ikke 
nødvendigvis så store for hovedparten af forebyggelsespakker, men handler blot om at klargøre rollen og kon-
krete opgaver i gennemførelsesprocessen. Igen er det spørgsmålet om at få medarbejderinvolveringen også i 
projektledelsen til at fungere fra start og hele vejen igennem processen, uden at rollen alene bliver en markeds-
føringsindsats. 

Der er dermed flere indikationer på, at medarbejderinvolveringen som kerneelement ikke altid implementeres 
loyalt (fidelt), men evalueringen viser også tværgående udfordringer i forebyggelsespakkernes beskrivelser, der 
medfører vanskeligheder med at implementere dette kernelement. Evaluator vurderer, at dette bør give anled-
ning til overvejelser omkring mulighederne for at understøtte medarbejderinvolvering som element yderligere. 
Dette er der flere bud på undervejs i analysen, mens det her blot skal konstateres, at der ingen processtøtte 
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gives i forhold til medarbejderinvolvering i hovedparten af forebyggelsespakker. En sådan processtøtte indgår 
alene i de forebyggelsespakker, hvor metoderne er fremtidsværksted eller praksisfortællinger. 

5.4.1.2 Systematik 
Det andet kernelement på tværs af forebyggelsespakker er systematikken i form af, at drejebogen følges, og at 
der herved som minimum fastholdes en systematik i processen. Drejebøgerne vurderes helt generelt som lettil-
gængelige, men vurderingen af niveauet afhænger meget af, hvem der er spurgt. Evalueringen viser, at der med 
konceptet omkring drejebøgerne ligger en udfordring i at have en målgruppe, der varierer fra meget små virk-
somheder med meget lidt projekterfaring og meget få erfaringer i arbejdsmiljøarbejde til store offentlige virk-
somheder med meget projekterfaring og mange erfaringer i arbejdsmiljøarbejde. Også på de enkelte virksom-
heder skal drejebøgerne ramme en bred målgruppe fra lederen til medarbejderne. Det giver forskelle i opfattel-
serne af, hvorvidt drejebøgerne er detaljerede nok eller for detaljerede.  

I det kvantitative datagrundlag angiver 82 % som tidligere nævnt, at de i høj grad har fulgt drejebogen, mens 
16 % svarer ’i nogen grad’. Selv når man ’i høj grad’ har fulgt drejebogen, kan der i dette svar meget vel ligge få 
lokale tilpasninger, men når svarene fordeler sig så entydigt, giver evalueringen ikke mulighed for at afsøge, om 
dette har en sammenhæng med særlige karakteristika for virksomhederne. I det kvalitative materiale vurderer 
evaluator imidlertid, at der foregår en større grad af tilpasning i de private virksomheder end i de offentlige 

Det er gennemgående i virksomhedsbesøgene på private virksomheder, at virksomhederne har tilpasset 
pakkerne til virksomheden i en eller anden grad. Tilpasningerne har oftest en karakter, der giver værdi til 
arbejdet med arbejdsmiljøproblemstillingen og ikke afviger fra formålene. Evaluator vurderer således, at 
der i al overvejende grad er tale om sunde tilpasninger, der netop er udtryk for en fleksibilitet, der under-
støtter kerneelementet. 

I nogle tilfælde ses også eksempler, hvor virksomhederne har arbejdet for fleksibelt. Det mest åbenbare 
eksempel er fra ’Metal og Maskiner’, hvor et virksomhedsbesøg afdækkede, at ingen rigtig vidste, hvorfor 
eller hvordan virksomheden gennemførte forebyggelsespakken, og lederen fortalte, at han brugte drejebo-
gen som opslagsværk til at finde links. Det var meget tydeligt blandt de øvrige informanter, at der hverken 
var gennemført medarbejderinvolvering eller et systematisk forløb. 

De offentlige virksomheder afviger ikke i samme grad fra forebyggelsespakkernes processuelle instrukser, 
da de er bekymrede for, at de så i sidste ende ikke vil kunne få udbetalt midlerne. Her betones det, at man 
har fulgt forebyggelsespakkerne til punkt og prikke – til trods for at forebyggelsespakkerne på nogle punk-
ter ikke har taget højde for den lokale kontekst.  

Evaluator finder trods de offentligansatte informanters umiddelbare udsagn om, at drejebøgerne er fulgt, 
nogle tilpasninger i fx udførslen af den fysiske træning i forhold til at slække på alles deltagelse og det 
kollektive i selve træningssituationen. Herved fraviges systematikken, og implementeringen viser sig der-
med at være meget mere varierende end fremlagt. Evaluator konkluderer på den baggrund, at loyaliteten i 
forhold til forebyggelsespakkernes kernelement her fraviges. 
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Det er i det hele taget et interessant fund i evalueringen, at der synes at være en sammenhæng mellem forebyg-
gelsespakkernes implementering, og om forebyggelsespakken opfattes som noget, der skal og kan håndtere 
presserende arbejdsmiljøproblemer, eller om de skal og kan fungere som forebyggende indsatser.  Det er således 
tydeligt, at implementeringen er lettest og mest loyal, der hvor virksomheden har en kollektiv bevidsthed om, 
at der eksisterer arbejdsmiljøudfordringer på virksomheden.  

Dette er for så vidt ikke overraskende, da en væsentlig forudsætning for implementering er, at forandringen 
giver mening for deltagerne. Det interessante er, om der ud af navnet ’Forebyggelsespakke’ skal tolkes et ker-
neelement af proaktiv forebyggelse frem for reaktiv afhjælpning. Hvis der i titlen skal tolkes et proaktivt sigte 
som kernelement, viser evalueringen at dette har trange kår i implementeringen. Skal titlen derimod tolkes mere 
pragmatisk som forebyggelse af, at arbejdsmiljøproblemerne sker igen og igen, stemmer virkeligheden mere 
overens med hensigten, men i så fald åbnes der også op for en meget bred forståelse af forebyggelsesbegrebet. 

5.4.1.3 Implementering som led i forandringskæden 
Evalueringen viser, at der i de lokale oversættelser af forebyggelsespakkerne foretages ganske mange tilpasnin-
ger. Størstedelen vurderer evaluator dog er sunde udnyttelser af fleksibiliteten, der herved understøtter fore-
byggelsespakkens formål. 

I mange af de virksomheder, der indgår kvalitativt i evalueringen, viser evalueringen, at forebyggelsespakken er 
implementeret sammen med andre forskelligartede indsatser. Alene tilkøbet af eksterne konsulenter i de fore-
byggelsespakker, der ikke indeholder konsulentbistand, påpeger, at forebyggelsespakkens indhold er tilføjet 
øvrige tiltag. 

På disse virksomheder er den udbredte opfattelse, at forebyggelsespakken ikke kan stå alene, eller at forebyg-
gelsespakken er anset som et godt supplement til et andet arbejdsmiljøprojekt, virksomheden gennemfører.  

For evalueringen er dette en udfordring i forhold til at få informanter og respondenter til at adskille indsatserne. 
Det er imidlertid virkningsevalueringens force, at det ikke forsøges at isolere indsatsen, men derimod at aner-
kende, at konteksten har betydning. Øvrige arbejdsmiljøtiltag er en væsentlig kontekstfaktor, hvor evalueringen 
viser, at virksomheder, der gennemfører flere indsatser parallelt med forebyggelsespakken, har større succes 
med implementeringen og forankringen. Dette understøttes også af, at andre virksomheder nævner, at forebyg-
gelsespakken afsluttes lidt brat med frygt for, at indsatsen ikke forankres i virksomhedens daglige drift. 

Evaluator vurderer, at koblingen til øvrige indsatser generelt er positiv, idet det betyder et øget fokus på ar-
bejdsmiljøarbejdet. Når flere ting sættes i værk, må der også forventes en større virkning, og i implementerings-
øjemed fordrer flere indsatser også en større fokus på struktur og antageligt også vilje til at gennemføre.  

Evalueringen indeholder også enkelte eksempler på tilpasninger, der hæmmer forebyggelsespakkens formål, 

fx ved at omdefinere indholdet i et fremtidsværksted eller ved at undlade medarbejderinddragelse i udvælgelse 

af løsningsmodeller. Når dette sker mindskes virkningen, hvilket således også bidrager til at understøtte fore-

byggelsespakkernes konkrete indhold. 
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Når dette er sagt, minder evaluator om, at evalueringen også udpgere konkrete forhold i konkrete forebyggel-

sespakker, der ikke tager det nødvendige hensyn til branchens arbejdsvilkår.  
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6. Øget kvalitet i arbejdsmiljøarbejdet 

I dette kapitel vurderes det, hvorvidt arbejdet med forebyggelsespakkerne medvirker til at forbedre kvaliteten i 
virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Der ses således på forebyggelsespakkernes umiddelbare virkninger. Den 
umiddelbare virkning er operationaliseret i øget fokus på arbejdsmiljøet, øget systematik i arbejdsmiljøarbejdet 
og øget medarbejderinvolvering i arbejdsmiljøarbejdet. 

6.1 ØGET FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ 
Forebyggelsespakkerne forventes at skabe et generelt større fokus på arbejdsmiljøet i virksomhederne. Denne 
forventning bekræftes i nogen grad af virksomhedsbesøgene, hvor flere på forskellig vis adresserer en øget 
bevidsthed, opmærksomhed og dermed fokus på arbejdsmiljø. På andre virksomheder anføres det, at fokus og 
erkendelse af arbejdsmiljøudfordringer på virksomheden allerede eksisterede, mens arbejdet med forebyggel-
sespakken alene blev den valgte måde at handle på i forhold til disse udfordringer. 

Evaluator vurderer imidlertid, at på nogle af de virksomheder, hvor arbejdsmiljøudfordringer var anerkendt 
forlods, har gennemførelsen af forebyggelsespakken skabt en bredere legitimitet af arbejdsmiljø som relevant 
tema blandt medarbejderne. Flere informanter udtrykker, at det er blevet legitimt, at ting tager lidt længere tid 
for at gøre det korrekt og legitimt at adressere udfordringer. Dette ses blandt andet ved, at det psykiske pres på 
døgninstitutioner ikke bare er et arbejdsvilkår, men er noget, man kan og skal gøre noget ved. På alle de med-
virkende døgninstitutioner fremhæves det, at forebyggelsespakken har medført større åbenhed og kollegial om-
sorg. 

”Det er blevet mere legalt, at jeg siger, at det her vat godt nok svært. Før i tiden 
ville jeg i højere grad bare tænke, at det her må jeg bare leve med”  

(Medarbejder, døgninstitution) 

På en virksomhed i branchen ’Metal og maskiner’ fortæller den interviewede medarbejder, at der generelt er en 
øget bevidsthed omkring arbejdsrutiner, der får medarbejderne til på eget initiativ at tage områder op. I en 
daginstitution fremhæves det ligeledes, at der er kommet mere fokus på betydningen af trivsel og arbejdsmiljøets 
påvirkning på den generelle trivsel. I spørgeskemaundersøgelsens åbne besvarelsen fremhæver en respondent 
klarhed omkring ansvarsfordelingen som udtryk for et klarere og øget fokus: 

”Jeg mener, Forebyggelsespakken har skabt øget bevidsthed om den enkelte 
medarbejder og leders ansvar for aktivt at indgå i lokal dialog, om hvad der - småt 
som stort - kan sætte det psykiske arbejdsmiljø under pres” 

(Åben besvarelse) 
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På baggrund af ovenstående vurderer evaluator, at uanset om udgangspunktet i virksomheden har været en 
eksisterende erkendelse af arbejdsmiljøudfordringer og erfaring i arbejdet med arbejdsmiljøtiltag eller ej, så har 
arbejdet med forebyggelsespakkerne med få undtagelser skabt øget fokus.  

Dette understøttet af de kvantitative data, hvor det i tabel 6.1 ligeledes ses, at 93 % af respondenterne er enige 
i, at forebyggelsespakken har bidraget til at øge fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø. Heraf er hele 67 % ’helt 
enige’. 

Tabel 6.1: Fokus som udbytte af forebyggelsespakken 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til at øge arbejdspladsens 

fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i udsagnet? 

 

 

Helt enig 92 67% 

Delvist enig 35 26% 

Delvist uenig 0 0% 

Helt uenig 1 1% 

Ved ikke 9 7% 

Total 137 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Øget fokus er for det første en meget overordnet og umiddelbar virkning, der også kan anses for en naturlig 
følge af, at virksomheden går i gang med et projekt. For at undersøge dybden og holdbarheden i dette fokus er 
respondenterne derfor også spurgt om, hvorvidt der rent faktisk er taget nye initiativer på baggrund af arbejdet 
med forebyggelsespakken.  

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der ganske mange af virksomhederne, der har fulgt forebyggelses-
pakkerne op med nye initiativer. Det ses således i tabel 6.2, at 65 % angiver at have igangsat nye arbejdsmiljø-
fremmende initiativer. Dette understøtter, at det øgede fokus er reelt, og at det afhængigt af de nye initiativers 
indhold også rækker ud i fremtiden. 
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Tabel 6.2: Nye initiativer 

Har I efter gennemførelsen af forebyggelsespakkerne taget nye initiativer i brug for at forbedre ar-
bejdsmiljøet? Antal Procent 

 Ja 74 65% 

Nej 23 20% 

Ved ikke 17 15% 

Total 114 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Et eksempel på nye initiativer fra virksomhedsbesøgene er indkøb af sikkerhedsbriller til arbejde med kemika-
lier, mens der i de åbne besvarelser i spørgeskemaet beskrives andre fysiske tiltag som at ændre indretning af 
garderobe, indkøb af maskiner, hjælpemidler, stole m.v. Der er imidlertid også mere organisatoriske initiativer 
blandt de åbne besvarelser. Citatet nedenfor giver et eksempel på indarbejdelse af nye procedurer: 

”Fraværsstatistikken er med på personalemøderne, hvor den drøftes. Og der tales 
om, hvad der kan gøres for at minimere fraværet” 

(Åben besvarelse) 

Koblingen mellem nye initiativer og arbejdet med forebyggelsespakken ses i tabel 6.3. Heraf fremgår det, at 
mere end to tredjedele af de virksomheder, der har taget nye initiativer i brug, i høj grad tilskriver dette arbejdet 
med forebyggelsespakkerne (jfr. tabel 6.3). Kun 3 % oplever i mindre grad, at forebyggelsespakken har haft 
betydning for nye initiativer, og ingen anfører, at forebyggelsespakkerne slet ikke har haft betydning. 

Tabel 6.3: Betydningen af forebyggelsespakken for igangsættelse af nye initiativer 

I hvilken grad var muligheden for en forebyggelsespakke afgørende for, at I kom i gang med indsat-
sen? Antal Procent 

 I høj grad 50 68% 

I nogen grad 22 30% 

I mindre grad 2 3% 

Slet ikke 0 0% 

Ved ikke 0 0% 

Total 74 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 
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På samme vis kan opnåelse af ny viden understøtte, at forebyggelsespakkerne reelt forøger fokus på arbejds-
miljøarbejdet. Her ses det i de kvantitative data (tabel 6.4), at 34 % er helt enige i, at forebyggelsespakken tilfører 
ny viden, mens 47 % er delvist enige heri. Dette til trods for, at det kvalitative materiale indeholder flere ek-
sempler på, at virksomheder, der har søgt en forebyggelsespakke, forlods har fokus på arbejdsmiljø og dermed 
også en vis viden på området. Enkelte informanter påpeger også, at de ikke har fået ny viden, men er blevet 
mindet om kendt stof. En samlet andel på 81 % er enige i, at forebyggelsespakken tilfører ny viden, og det må 
på denne baggrund anses for overordentlig positivt. 

Tabel 6.4: Ny viden som udbytte af forebyggelsespakken 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til ny viden om arbejdsmiljø Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

Helt enig 47 34% 

Delvist enig 65 47% 

Delvist uenig 11 8% 

Helt uenig 1 1% 

Ved ikke 13 9% 

Total 137 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Med disse understøttende fund til udsagnene om, at gennemførelsen af forebyggelsespakken fører til øget fo-
kus, vurderer evaluator, at fokus på arbejdsmiljø er en tydelig virkning af virksomhedernes gennemførelse af 
forebyggelsespakkerne, hvorved empirien bekræfter forventningen.   

6.2 ØGET SYSTEMATIK I ARBEJDSMILJØARBEJDET 
Forebyggelsespakkerne anviser alle en metode at arbejde med arbejdsmiljø på. Med disse metoder indlejres en 
systematik i form af drejebøger og tilhørende tjeklister, handlingsplaner og lignende. Der ligger dermed en 
forventning om, at virksomheden ved at anvende forebyggelsespakken, dels viderefører den konkrete lærte 
systematik i forebyggelsespakken, dels oplever fordelene ved at arbejde systematisk i en mere bred forstand og 
derfor øger systematikken i arbejdsmiljøarbejdet generelt.  

I forhold til forankringen af den anvendte metode fra forebyggelsespakken, giver det kvalitative datagrundlag 
eksemplerne på, hvordan dette kan gøres. Ved virksomhedsbesøg i en daginstitution fortæller informanterne, 
at forebyggelsespakken forankres ved, at fysisk aktivitet inkluderes i deres APV, ligesom det fysiske arbejdsmiljø 
er et fast punkt på personalemøder og er tilføjet i personalehåndbogen. Med brugen af APV skabes der et 
tilbagevendende fokus, hvilket også er tilfældet for inddragelsen af det fysiske arbejdsmiljø som en fast del af 
personalemøder. I et rengøringsfirma fremhæves selve drejebogen som en vej til systematik og tydelighed: 
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”Alle punkterne i pakken er ting, de [medarbejderne] allerede gør. Drejebogen 
for det ned på skrift og tydeliggør, hvordan tingene skal gøres. Bl.a. arbejdsstil-
linger, kommunikation etc. Det er godt, at man kan læse sig til det, hvis man ikke 
vil have det mundtligt ” 

(Hjælper, rengøring) 

I forhold til det psykiske arbejdsmiljø kan systematik ligeledes forankres på virksomheden. I de besøgte døgn-
institutioner giver informanterne udtryk for, at ambitionen er at arbejde videre med praksisfortællinger som 
metode, og at de føler sig klædt på til dette efter at have haft konsulent på under gennemførelsen af forebyg-
gelsespakken. Hermed har virksomheden fået en procedure for, hvordan de kan italesætte voldsomme hændel-
ser. 

I det kvantitative materiale finder vi også eksempler på, at gennemførelsen af forebyggelsespakkerne på nogle 
virksomheder har bidraget til indførelse af nye procedurer generelt.  

”Vi har foretaget nogle organisationsændringer, og vi har iværksat en mere struk-
tureret måde at arbejde med vores opgaver på, så vi opnår større overblik, og får 
fordelt opgaverne bedre”  

(Åben besvarelse) 

I tabel 6.5 ses det, at 47 % af respondenterne er delvist enige i, at forebyggelsespakken har bidraget til øget 
systematik i arbejdet med arbejdsmiljø generelt, mens 34 % er helt enige. Samlet er der 81 % af respondenterne, 
der er enige i, at øget systematik er et udbytte af gennemførelsen af forebyggelsespakken.  

Tabel 6.5: Systematik som udbytte af forebyggelsespakken 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til, at arbejdspladsen arbejder 

mere systematisk med arbejdsmiljø udover de temaer, der er nævnt i forebyggelsespakken Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

Helt enig 46 34% 

Delvist enig 65 47% 

Delvist uenig 3 2% 

Helt uenig 1 1% 

Ved ikke 22 16% 

Total 137 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 
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Virksomhedsbesøgene har imidlertid vist, at forståelsen af systematik varierer og ikke nødvendigvis er skriftlig 
dokumentation og formelle procedurer, som det ofte tolkes i en akademisk forståelse. Der er således flere 
steder, hvor skriftlighed ikke er den gængse kommunikationsform, og virksomheder hvor man ikke har papirer 
ved sig i arbejdssituationen.   

I Bygge- og Anlægsbranchen eksemplificerer virksomhedsbesøgene ovenstående pointe. Forebyggelsespakken 
indeholder tjekskemaer i forhold til sikkerhed, hvor informanterne entydigt anfører, at de ikke går rundt med 
papirer på virksomheden: 

”Vi har kigget det igennem. Men så meget har vi ikke brugt de der papirer…” 
(Leder, bygge- og Anlæg) 

Det behøver imidlertid ikke betyde, at forebyggelsespakken ikke har medført en vis systematisering af sikker-
hedsarbejdet. En leder fortæller bl.a., at sikkerhedsforanstaltninger mere bevidst indgår i planlægningen af op-
gaver. 

”Jeg har haft mere fokus på sikkerheden og snakket med medarbejderne om, 
hvordan de har tænkt sig at løse opgaven inden de tager ud til kunden. Så tager 
vi måske ud og kigger på det først. Førhen havde man måske bare sagt: ”Kan du 
ikke bare låne en stige? ”, hvis de ikke havde det med, de skulle bruge”  

(Leder, bygge- og Anlæg) 

På en anden virksomhed fortæller de, at de mødes hver morgen, inden de kører ud til kunderne, og i den 
sammenhæng adresseres sikkerhedsspørgsmålene. Derudover fortæller informanter fra Bygge- og Anlægsvirk-
somhederne, at det særligt er i tilbudsgivning, at skemaer og skriftlig systematik i sikkerhedsvurderingen er 
kommet ind. Yderligere har den ene af de besøgte virksomheder i denne branche via arbejdet med forebyggel-
sespakken fundet ud af, at de har et behov for en egentlig arbejdsmiljøpolitik og har derfor parallelt udarbejdet 
en sådan. 

Evaluator vurderer, at der trods den manglende skriftlighed er tale om en systematisering, hvor arbejdsmiljøar-
bejdet integreres i de daglige procedurer i driften. Evaluator ser samtidig, at dette fund giver anledning til at 
overveje, om nogle af forebyggelsespakkernes redskaber med fordel kan tænkes og udformes mindre skrifttunge 
og anvise mere mundtlige procedurer. 

Samlet vurderer evaluator, at der er flere positive tegn på, at gennemførelsen af forebyggelsespakker bidrager 
til øget systematik, men det er samtidig en erkendelse, at forståelsen af systematik er meget forskellig, om man 
sidder i en stor offentlig organisation eller er en håndværksmester med to ansatte.  
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6.3 ØGET MEDARBEJDERINDDRAGELSE I ARBEJDSMILJØARBEJDET 
Som en sidste indikator på umiddelbare virkninger af forebyggelsespakkerne forventes virksomhederne i højere 
grad at involvere medarbejderne, idet forebyggelsespakkerne bygger på denne tilgang til løsning og forebyggelse 
af arbejdsmiljøproblemer.  

Ved virksomhedsbesøgene er der flere virksomheder, der fremhæver, at arbejdet med forebyggelsespakken har 
øget tilliden mellem ledelse og medarbejdere og skabt en klarere ansvarsfordeling. Evaluator anser dette for at 
udgøre fundamentet for at kunne inddrage medarbejderen mere i processer omkring arbejdsmiljøarbejdet. 

Der er således på flere virksomheder implicitte tegn på øget medarbejderinddragelse, mens det i enkelte virk-
somhedsbesøg nævnes eksplicit, at medarbejderinddragelsen i forebyggelsespakken har været en positiv erfa-
ring, der fører til øget medarbejderinddragelse i fremtiden.  

Også i det kvantitative materiale anses medarbejderinddragelse som en virkning af forebyggelsespakken. Således 
er 59 % helt enige i, at gennemførelsen af forebyggelsespakken har bidraget til en øget grad af medarbejderin-
volvering i arbejdsmiljøarbejdet generelt. Mens 29 % er delvist enige i udsagnet. Det skal understreges, at an-
delen af uenige ikke kan tolkes som virksomheder, der ikke har medarbejderinddragelse, men alene at de ikke 
vurderer, at forebyggelsespakkerne har øget medarbejderinddragelsen. Samtidig skal det bemærkes, at data-
grundlaget ikke kan påvise en sammenhæng mellem tilstedeværelsen af en arbejdsmiljørepræsentant og medar-
bejderinvolvering som udbytte af forebyggelsespakken. 

Tabel 6.6: Medarbejderinvolvering som udbytte af forebyggelsespakken 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til at øge graden af medar-

bejderinvolvering i arbejdsmiljøarbejdet generelt Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

Helt enig 81 59% 

Delvist enig 40 29% 

Delvist uenig 4 3% 

Helt uenig 0 0% 

Ved ikke 12 9% 

Total 137 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

I flere virksomhedsbesøg kobles medarbejderinddragelsen til et bedre psykisk arbejdsmiljø. På en virksomhed 
inden for Metal og Maskiner fremhæver lederen, at gennemførelsen af forebyggelsespakken har givet gode 
erfaringer med medarbejderinvolvering, mens hjælperen kobler dette til et bedre psykisk arbejdsmiljø: 
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”Folk er gået op i det med liv og sjæl. Jeg tror, det har give mere arbejdsglæde. 
Bare det at folk blive engageret i det de laver – det giver et helt andet miljø”  

(Hjælper, metal og Maskiner) 

På en Bygge- og Anlægsvirksomhed giver lederen udtryk for, at gennemførelsen af forebyggelsespakken har 
ført til den erfaring, at der med medarbejderinddragelse gives rum for kritik, der ellers ville påvirke stemningen 
i virksomheden negativt: 

”Så får de mulighed for at sige, hvad de er utilfredse med i stedet for at gå og 
fnidre”  

(Leder, bygge og Anlæg) 

Sammenhængen mellem medarbejderinddragelse og det psykiske arbejdsmiljø vurderer evaluator som ganske 
sandsynlig, idet psykisk arbejdsmiljø ofte handler om samarbejdsklima generelt på virksomheden og ikke alene 
i relationen medarbejder - leder. Dette ses også mere generelt i det kvalitative datamateriale, hvor arbejdet med 
forebyggelsespakkerne - uanset om formålet har været fysisk eller psykisk arbejdsmiljø - ofte påpeges at medføre 
et bedre samarbejdsklima generelt. 

I spørgeskemaet er respondenterne spurgt, hvorvidt arbejdet med forebyggelsespakken har bidraget til et bedre 
samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet. Dette anfører knap halvdelen, at de er helt enige i (49 %), mens 39 % 
derudover er delvist enige. Dette tolker evaluator som et meget positivt udbytte, der meget vel kan have bag-
grund i netop medarbejderinddragelsen. Et godt samarbejdsklima beror som bekendt ofte på involvering. 

Tabel 6.7: Samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet som udbytte af forebyggelsespakken 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til bedre samarbejde om 

arbejdsmiljøarbejde Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

Helt enig 67 49% 

Delvist enig 53 39% 

Delvist uenig 4 3% 

Helt uenig 0 0% 

Ved ikke 13 9% 

Total 137 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 
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Evaluator må dog understrege, at de kvantitative data for langt størsteparten repræsenterer respondenter i le-
delseslaget i virksomhederne. Dette kan have betydning for resultaterne.  

Det meget positive kvantitative billede genfindes ikke alle steder i det kvalitative materiale, hvilket er udfoldet 
tidligere i forhold til implementeringen, hvor det er åbenbart, at hvis medarbejderinvolveringen i implemente-
ringen ikke sker loyalt, fx i forhold til udpegning af, hvilke dele af forebyggelsespakken virksomheden konkret 
vil arbejde med, kan gennemførelsen af forebyggelsespakke ikke forventes at have denne virkning på sigt eller 
mere bredt. Evaluator vurderer derfor samlet, at medarbejderinvolveringen tyder på at nyde gavn af arbejdet 
med forebyggelsespakkerne, men at data på dette punkt er begrænset i kraft af de meget få medarbejderrepræ-
sentanter i det kvantitative materiale og det mere varierede billede fra virksomhedsbesøgene. 

6.4 OPSUMMERING PÅ ØGET KVALITET I ARBEJDSMILJØARBEJDET 
Den øgede kvalitet i arbejdsmiljøarbejdet er i forandringsteorien defineret via øget fokus på arbejdsmiljø, øget 
systematik i arbejdsmiljøarbejdet og øget medarbejderinvolvering i arbejdsmiljøarbejdet. Ovenstående analyser 
viser, at disse umiddelbare virkninger opnås, dog med forskellig kraft. 

Som den stærkeste umiddelbare virkning af gennemførelsen af forebyggelsespakker står øget fokus på arbejds-
miljøet. Styrken underbygges af, at den øgede fokus afføder nye initiativer samt ny viden. 

Forventningen om øget systematik som umiddelbar virkning bekræftes også af evalueringen, men i en bred 
forståelse af systematik som medtager mundtlige og ikke-formaliserede procedurer. 

I forhold til medarbejderinddragelsen bliver billedet mere varieret, hvor det kvantitative materiale umiddelbart 
bekræfter forventningen om øget medarbejderinddragelse, er det kvalitative datamateriale mere nuanceret. 
Dette sammenholdt med, at de kvantitative data hovedsageligt beror på udsagn fra ledere, gør, at evaluator 
vurderer det mindre sikkert, at denne virkning opnås, end det er tilfældet for fokus og systematik. 

I og med at det kvantitative materiale indeholder meget små variationer i respondenternes vurderinger bliver 
mere dybdegående statistiske analyser vanskelige på et datamateriale, der samtidig er begrænset til 173 respon-
denter. Den forholdsvis høje svarprocent understøtter validiteten i de opgjorte svarandele, men krydsanalyser 
på sammenhænge mellem disse svar bliver meningsløse, når svarene fordeler sig så entydigt positivt. 
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7. Bedre arbejdsmiljø og helbred 

Forebyggelsespakkerne har på det længere sigte til hensigt at forbedre arbejdsmiljøet såvel som helbredstilstan-
den generelt. Evalueringen kan kun i begrænset grad vurdere disse langsigtede virkninger, idet langt hoveparten 
af datagrundlaget beror på oplysninger fra virksomheder, hvor afslutningen af forløbet ligger ganske tæt på 
dataindsamlingstidspunkter. 92 ud af 161 forebyggelsespakker er således påbegyndt i 2014 (57 % af det kvanti-
tative datagrundlag). Samme billede gør sig gældende for det kvalitative datagrundlag. 

Evalueringen afsøger dog de mere langsigtede effekter på virksomhedsniveau, men resultaterne skal tolkes med 
ovenstående forbehold in mente. 

Når dette er sagt, viser evalueringen, at respondenterne fra de virksomheder, der har gennemført en forebyg-
gelsespakke vil anbefale andre virksomheder at gøre ligeså. Hele 88 % svarer, at de i høj grad vil anbefale en 
forebyggelsespakke til andre. Dette tolker evaluator som særdeles positivt, i og med at respondentgruppen 
hovedsageligt udgøres af ledere, der med en anbefaling over for andre virksomheder også lægger en leders 
autoritet i i forhold til udbytte for virksomheden generelt. 

Tabel 7.1: Anbefaling af forebyggelsespakke 

I hvilken grad vil du anbefale andre at gennemføre en forebyggelsespakke? Antal Procent 

 I høj grad 120 88% 

I nogen grad 11 8% 

I mindre grad 1 1% 

Slet ikke 0 0% 

Ved ikke 5 4% 

Total 137 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

7.1 ARBEJDSMILJØ GENERELT 
Forebyggelsespakkernes virkning på længere sigt vil først blive vurderet på generelle betragtninger omkring 
arbejdsmiljøet. Respondenterne er således i spørgeskemaundersøgelsen bedt om at forholde sig til forebyggel-
sespakkens bidrag til hhv. et bedre fysisk og et bedre psykisk arbejdsmiljø. 

Det har for evaluator været en hypotese, at virksomheder, der har ansøgt om en forebyggelsespakke på bag-
grund af et konkret arbejdsmiljøproblem, ville opnå større effekt end de virksomheder, der ansøger på baggrund 
af et bredt ønske om at forbedre arbejdsmiljøet. Denne hypotese kan ikke bekræftes kvantitativt, men det 
kvalitative datagrundlag peger i denne retning, hvilket udfoldes i det følgende.  
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I tabel 7.2 præsenteres resultaterne ved spørgsmålet vedrørende forebyggelsespakkens bidrag til det fysiske 
arbejdsmiljø. Her tilkendegiver 79 % i alt at være enige i, at forebyggelsespakken har skabt et bedre fysisk 
arbejdsmiljø. Også i de kvalitative data genfindes billedet med beskrivelse af, at medarbejderne oplever større 
fysisk velvære, og i en rengøringsvirksomhed oplyser lederen, at der har være et lavere forbrug af fysioterapi, 
hvilket lederen kobler til bedre arbejdsstillinger affødt af forebyggelsespakken. Ligeledes oplever informanterne 
på døgninstitutionerne, at der er lidt færre voldsepisoder, men at de samtidig er blevet bedre til at registrere 
disse.  

Tabel 7.2: Fysisk arbejdsmiljø som udbytte af forebyggelsespakken* 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til at skabe et bedre fysisk ar-

bejdsmiljø Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

Helt enig 49 41% 

Delvist enig 46 38% 

Delvist uenig 9 8% 

Helt uenig 4 3% 

Ved ikke 12 10% 

Total 120 100% 

* Missing 17: respondenter, der har svaret ”ikke relevant (ikke en del af pakken)”, er ikke medtaget.   

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Herudover ses det i tabel 7.3, at 86 % i alt er enige i, at forebyggelsespakken har bidraget til et bedre psykisk 
arbejdsmiljø. Heraf hele 47 % der svarer, at de er ’meget enige’ i udsagnet.  
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Tabel 7.3: Psykisk arbejdsmiljø som udbytte af forebyggelsespakken* 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til at skabe et bedre psykisk 

arbejdsmiljø Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

Helt enig 59 47% 

Delvist enig 49 39% 

Delvist uenig 2 2% 

Helt uenig 0 0% 

Ved ikke 15 12% 

Total 125 100% 

* Missing 12: respondenter, der har svaret ”ikke relevant (ikke en del af pakken)”, er ikke medtaget.   

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Også dette genfindes i det kvalitative datamateriale. Det mest slående i den kvalitative afsøgning er imidlertid, 
at virkningen på det psykiske arbejdsmiljø ofte står lige så stærkt på virksomheder, der har arbejdet med metoder 
i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, som der hvor fokus specifikt har rettet sig mod det psykiske arbejdsmiljø. 

På en virksomhed under ’Metal og maskiner’ fremhæves det til eksempel, at medarbejderne har haft stort ud-
bytte af det sociale sammenhold mellem produktion og administration, der er skabt i forløbet. Samme oplevelse 
beskrives i en daginstitution, hvor de fysiske aktiviteter har bragt medarbejderne tættere sammen og hermed 
forbedret det psykiske arbejdsmiljø. En leder på en anden daginstitution end førnævnte fremhæver ligeledes 
den psykiske sidegevinst ved en forebyggelsespakke, men med fokus på fysiske forhold: 

”Man får det bedre af ikke at have ondt nogen steder”  

(Leder, daginstitution) 

Forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø er således en sidegevinst i de forebyggelsespakker, der omhandler 
fysisk arbejdsmiljø, hvilket meget vel kan forklares med de tidligere fund af forbedret samarbejdsklima. 

Der er også færre respondenter, der har svaret, at spørgsmålet om det psykiske arbejdsmiljø er irrelevant, end 
tilfældet er for spørgsmålet omkring det fysiske arbejdsmiljø (jf. at der er 17 missing på tabel 7.2 og 12 missing 
på tabel 7.3).  

Det er kun forebyggelsespakkerne henvendt til Bygge- og Anlægsbranchen, der specifikt omhandler forebyg-
gelse af ulykker. Med dette in mente er det interessant, at 59 % af respondenterne erklærer sig enige i, at fore-
byggelsespakken bidrager til forebyggelse af ulykker, og blot 31 respondenter har angivet spørgsmålet som 
irrelevant. 
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Tabel 7.4: Forebyggelse af ulykker som udbytte af forebyggelsespakken 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til at forebygge ulykker Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

 

 

Helt enig 25 24% 

Delvist enig 37 35% 

Delvist uenig 10 9% 

Helt uenig 6 6% 

Ved ikke 28 26% 

Total 106 100% 

* Missing 31: respondenter, der har svaret ”ikke relevant (ikke en del af pakken)”, er ikke medtaget.  

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Gennemgående fortæller informanterne ved virksomhedsbesøg i Bygge- og Anlægsbranchen, at de ikke har fået 
ny viden - at de ved godt, hvad de bør gøre - men at forebyggelsespakken skærper bevidstheden og legitimerer, 
at der tales om sikkerhed. 

”Før var det sådan, at man vidste det godt, men vi snakkede ikke så meget om 
det. Nu er vi blevet bedre til at snakke om det og prøve at planlægge det”  

(Leder, bygge- og Anlæg) 

Et citat fra en anden leder illustrerer dette ved at lade sikkerhedsforanstaltninger fremstå som det åbenbare 
valg: 

”Man tænker mere over tingene: ”Hvorfor fanden har i fx ikke sat en plade på, 
når der er otte meter ned? ” 

(Leder, bygge- og Anlæg) 

Virkningen hænger således nøje sammen med øget fokus på forhold og viden, de allerede har i virksomheden. 

Evaluator vurderer på baggrund af disse overordnede vurderinger fra informanter og respondenter, at forebyg-
gelsespakkerne bidrager positivt til et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Det, evalueringen ikke kan 
afgøre, er, hvorvidt denne virkning vedbliver over længere tid. 

I de følgende afsnit udfoldes påvirkningen ved at se på mere afgrænsede elementer af et bedre arbejdsmiljø: 
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o Mindre belastning af muskel og skelet 
o Øget trivsel 
o Mindre fravær fra arbejdsmarkedet 

7.2 MINDRE BELASTNING AF MUSKEL OG SKELET 
Når det fysiske arbejdsmiljø specificeres til muskel- og skeletbelastninger, er der naturligt færre respondenter, 
for hvem dette specifikke tema er relevant. Samlet erklærer 57 % af respondenterne sig enige i, at forebyggel-
sespakken har reduceret muskel- og skeletbesvær blandt de ansatte, mens 16 % tilkendegiver uenighed i denne 
virkning. 

Tabel 7.5: Reduktion af muskel- og skeletbesvær som udbytte af forebyggelsespakken 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til at reducere muskel- og skelet-

besvær blandt de ansatte Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

Helt enig 25 23% 

Delvist enig 37 34% 

Delvist uenig 11 10% 

Helt uenig 7 6% 

Ved ikke 29 27% 

Total 109 100% 

* Missing 28: respondenter, der har svaret ”ikke relevant (ikke en del af pakken)”, er ikke medtaget.  

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Ved virksomhedsbesøgene gives der mange eksempler på, at muskler og skelet belastes mindre efter gennem-
førelsen af forebyggelsespakken. Hos en virksomhed i ’Metal og maskiner’ har de dels automatiseret nogle af 
de tunge løft, dels indarbejdet bedre rutiner, så medarbejderne også i højere grad benytter de hjælpemidler, der 
allerede er tilstede på virksomheden. 

Både lederen og hjælperen i en lille rengøringsvirksomhed er enige om, at indlæring af nye arbejdsstillinger har 
været en del af deres udbytte: 

”Vi opdagede, at vi alle støvsugede lidt forkert. Vi lærte alle noget af det. Og jeg 
var heldigvis ikke den eneste der gjorde noget forkert. Men jeg har da brugt det 
og taget ved lære”  

(Hjælper, rengøring) 

Lederen udbygger: 



 

74 

”Man ændrer vaner, når man oplever, at man ikke har ondt. Det er der faktisk 
nogen, der har sagt, at de har oplevet. Og deres massør og fysioterapeut har sagt, 
at medarbejderne ikke kommer så meget mere”  

(Leder, rengøring) 

Der, hvor forebyggelsespakkerne har indeholdt træning, er det evaluators vurdering, at det let bliver enkeltstå-
ende aktiviteter, og at det i selve gennemførelsen ligeledes let bliver de medarbejdere, der i forvejen er bevidste 
omkring krop og motion, der deltager aktivt.  En medarbejder svarer med et glimt i øjet: 

”Der er ikke startet en ny idrætsforening herinde… ”  

(Medarbejder, fængsel) 

Som beskrevet i afsnit 5.3.2 er meget af træningsindsatsen blevet et individuelt ansvar, men i daginstitutionerne 
ses der flere tegn på, at træningen i højere grad er integreret i det daglige arbejde med børnene og dermed har 
bedre forudsætninger for at blive forankret. 

7.3 ØGET TRIVSEL 
Virksomhedsbesøgene giver et omfattende antal eksempler på, at samarbejdsklimaet har fået et boost, og at 
dette opleves som en klar forbedring af trivslen på virksomheden. Det er faktisk usædvanligt i det kvalitative 
materiale, hvis informanterne ikke nævner forebyggelsespakkens positive indvirkning på trivsel, psykisk arbejds-
miljø eller samarbejdsklima. Også i det kvantitative datagrundlag genfindes dette billede. Samlet erklærer 86 % 
sig enige i, at forebyggelsespakken har bidraget til et bedre samarbejde generelt, og hele 50 % heraf erklærer sig 
meget enige i udsagnet. 

Tabel 7.6: Samarbejde generelt som udbytte af forebyggelsespakken 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til bedre samarbejde gene-

relt Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

Helt enig 68 50% 

Delvist enig 50 36% 

Delvist uenig 3 2% 

Helt uenig 0 0% 

Ved ikke 16 12% 

Total 137 100% 

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 
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Sammen med de tidligere udpegninger af et forbedret psykisk arbejdsmiljø og forbedret samarbejde omkring 
arbejdsmiljøarbejdet fører dette til, at evaluator vurderer, at forebyggelsespakkerne har et særligt bidrag til triv-
selsdimensionen.  

Dette handler for størsteparten om relationerne internt i virksomheden mellem medarbejdere og ledelse og 
medarbejderne imellem, men blandt virksomhedsbesøgene er der også et eksempel på, at trivsel øges ved for-
bedret kommunikation med kunderne. 

En af de besøgte rengøringsvirksomheder har arbejdet med kundekontakt. Medarbejderen er gået fra ikke at 
have kontakten til erhvervskunden, hvor de gør rent, til at kundekontakten varetages af den medarbejder, der 
gør rent på stedet. Dette har ifølge alle informanter på virksomheden øget trivslen. Lederen forklarer og be-
grunder valget af netop kundekontakt som fokus for forbedret kommunikation med, at de fleste af medarbej-
derne har en meget ensom arbejdssituation, hvor de normalt kun hører noget, hvis kunden har ringet og klaget 
til chefen: 

”Jeg er overbevist om, at det giver stress, når man ikke har nogen kommunika-
tion; At man ikke ved, om folk synes, det er godt nok, men kun får at vide, når det 
er forkert”  

(Leder, rengøring) 

Også de øvrige informanter fra virksomheden kunne beskrive den direkte kommunikation som effektiv, sam-
tidig med at det har ført til større arbejdsglæde og stolthed. 

7.4 MINDRE FRAVÆR FRA ARBEJDSMARKEDET 
Ultimativt er ambitionen, at et bedre arbejdsmiljø fører til bedre helbred og dermed til mindre fravær fra ar-
bejdsmarkedet. Hvorvidt denne ambition opnås, har evalueringen svært ved at vurdere, idet der som tidligere 
nævnt er gået ganske kort tid fra gennemførelse af forebyggelsespakken til dataindsamling for hovedparten af 
deltagende virksomheder. 

Det er derfor heller ikke uforståeligt, at en tredjedel af respondenterne har svaret ’ved ikke’ på spørgsmålet om, 
hvorvidt forebyggelsespakken har bidraget til at nedbringe sygefraværet. 8 % er derimod helt enige i udsagnet, 
mens 44 % erklærer sig delvist enige. 
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Tabel 7.7: Nedbragt sygefravær som udbytte af forebyggelsespakken* 

Arbejdspladsens gennemførelse af forebyggelsespakker har bidraget til at nedbringe sygefraværet Antal Procent 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

 

Helt enig 10 8% 

Delvist enig 54 44% 

Delvist uenig 14 11% 

Helt uenig 5 4% 

Ved ikke 40 33% 

Total 123 100% 

* Missing 14: respondenter, der har svaret ”ikke relevant (ikke en del af pakken)”, er ikke medtaget.   

Kilde: Oxford Research & Kubix, 2014 

 

Med ovenstående forbehold finder evaluator det ganske positivt, at godt halvdelen ser en sammenhæng mellem 
forebyggelsespakken og et nedbragt sygefravær. I denne sammenhæng kan det anskues som understøttende, at 
respondentgruppen hovedsageligt består af ledere, idet de netop må forventes at have overblikket over syge-
fraværet. 

Som beskrevet oven for har ganske mange informanter ved virksomhedsbesøgene påpeget konkrete forbed-
ringer af deres fysiske og psykiske trivsel, men informanterne er i det kvalitative mere forsigtige med at henvise 
til konkret nedgang i sygefravær. En medarbejder italesætter den positive forventning, som evaluator hører flere 
steder: 

”Fremtiden ser ikke sort ud nu” 

(Medarbejder, fængsel) 

7.5 OPSUMMERING PÅ BEDRE ARBEJDSMILJØ OG HELBRED 
Forandringsteorien bag evalueringen opstiller en forventning om, at gennemførelsen af forebyggelsespakker på 
sigt fører til et bedre arbejdsmiljø og forbedre helbred samt at dette på længere sigt medfører mindre fravær fra 
arbejdsmarkedet. 

Som beskrevet indledningsvis i dette kapitel har størsteparten af de virksomheder, evalueringen inkluderer, 
gennemført forebyggelsespakkerne for nylig og dermed med meget kort respit til at kunne afgøre egentlige 
langsigtede virkninger. 

Dette til trods er der en generel vurdering blandt respondenter og informanter om, at forebyggelsespakkerne 
har positiv betydning for arbejdsmiljøet og helbredet. Dette ses helt overordnet i vurderingerne af det fysiske 
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og det psykiske arbejdsmiljø og når der inden for disse vurderes konkret på muskel og skelet belastninger samt 
trivsel.  

Her er det for det første væsentligt at erindre om, at der er tale om respondenternes egen vurdering. De meget 
positive bedømmelser efter relativ kort tid stiller spørgsmålstegn ved, om reelle målinger vil vise samme resultat. 
For det andet medfører det korte tidsrum fra gennemførelse til dataindsamling, at evalueringen reelt ikke kan 
sige noget om virkninger på langt sigt. Således er det usikkert, om de vurderede virkninger holder over længere 
tid. 

Med disse forbehold in mente viser evalueringen meget positive vurderinger, hvoraf den mest positive kan siges 
at være respondenternes svar på, hvorvidt de ville anbefale andre at gennemføre en forebyggelsespakke. Hele 
88 % af respondenterne i den kvantitative undersøgelse vil i høj grad anbefale andre at gennemføre en forebyg-
gelsespakke.  
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8. Konklusion og anbefalinger 

I dette kapitel opsamles evalueringens hovedpointer opdelt efter de temaer, Fonden for Forebyggelse og Fast-
holdelse opstillede i udbuddet af evalueringsopgaven. Kapitlet er holdt på et overordnet plan, hvor de enkelte 
kapitlers opsummeringer giver mere fyldige opsamlinger og vurderinger af evalueringens fund. 

Kapitlet afrundes med en samlet vurdering af den empiriske test af forandringsteorien og de heraf følgende 
anbefalinger. 

8.1 MOTIVATION OG REKRUTTERING 
Evalueringens vurdering af, hvad der motiverer virksomheder til at ansøge om en forebyggelsespakke, viser, at 
langt hovedparten angiver ønsket om at forbedre arbejdsmiljøet generelt (82 %). En tredjedel har anført 
konkrete arbejdsmiljøproblemer som den bagvedliggende motivation. Dette fund stemmer dårligt overens med 
de anførte bevæggrunde for ikke at ansøge om en forebyggelsespakke. Her tillægger både virksomheder og 
interessenter de konkrete arbejdsmiljøproblematikker langt større vægt som forudsætning for at ansøge, end 
det ses blandt de virksomheder, der reelt gennemfører en forebyggelsespakke. 

Der er imidlertid virksomheder, hvor informanterne oplever, at de har skullet ”opfinde problemer” eller er 
tvunget til at kritisere i fremtidsværkstedets kritikfase, uden at det er fundet relevant af disse informanter. I 
sådanne tilfælde er motivationen selvsagt ikke stor, og metoderne fremstår ikke som meningsfulde.  

Evalueringens fund indikerer, at selve gennemførelsen af forebyggelsespakken og resultatet heraf er betinget af 
motivationen bag den oprindelige ansøgning. På de virksomheder, hvor der har været aktuelle arbejdsmiljøpro-
blemer, har alle været meget positive i forhold til at arbejde med en forebyggelsespakke. Især i forebyggelses-
pakken Vold og trusler har medarbejderne i de deltagende virksomheder været motiverede, fordi der har været 
store arbejdsmiljøudfordringer, som de ønskede at forbedre. Alle virksomhederne fra denne forebyggelses-
pakke har været særdeles begejstrede for arbejdet med forebyggelsespakken.  De virksomheder, hvor forebyg-
gelsespakkerne vurderes mindre positivt, er virksomheder, som har anvendt forebyggelsespakke som rent fo-
rebyggende indsats og hvor der ikke er skabt en fælles forståelse af ambitionen om at gøre det endnu bedre.  

Hermed bliver der også mere hold i de argumenter, som virksomheder, der ikke har ansøgt, og interessenter 
anfører. Den vægtning, der blandt disse informanter lægges i manglende konkrete behov, bør efter evaluators 
vurdering opfattes som relevant.  

I forhold til rekrutteringen af virksomheder skal et par yderligere pointer fremhæves. For det første viser eva-
lueringen et søgemønster til forebyggelsespakkerne, hvor nogle brancher har langt færre ansøgninger end for-
ventet. Den manglende søgning ses oftest blandt private og små virksomheder, hvilket efter evaluators 
vurderingen udgør et problem. Baggrunden for udviklingen af forebyggelsespakker er, ønsket om at levere en 
indsats, der i sin velbeskrevne form også gør arbejdsmiljøindsatser realistiske for små virksomheder med få 
projekterfaringer og få ressourcer i form af HR-afdelinger, ledelseskompetencer med videre. 
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Evalueringen udpeger den udfordring, at også forebyggelsespakkerne øjensynligt kræver projekterfaring dels 
i forhold til gennemførelsen, hvor ganske mange har tilkøb konsulentbistand, dels udtrykt ved at disse virksom-
heder er underrepræsenteret blandt de virksomheder, der ansøger om forebyggelsespakkerne. Dette vurderer 
evaluator giver anledning til at genoverveje, hvorvidt formidlingsindsatsen af forebyggelsespakkerne i højere 
grad kan målrettes små virksomheder med få projekterfaringer.  

I en revision af formidlingen af forebyggelsespakkerne kan evalueringens fund omkring det oplevede bureau-
krati anvendes til at aflive en fordom omkring den administrative byrde, forebyggelsespakkerne påfører virk-
somhederne. Ligeledes kan der fokuseres på de valgmuligheder, der ligger i gennemførelsen for at imødekomme 
en opfattelse af forebyggelsespakkerne som rigide. 

Herudover kan det anbefales at anvende virksomheder, der har gennemført en forebyggelsespakke, som for-
midlingsled, idet 88 % i høj grad vil anbefale forebyggelsespakker til andre. 

Koblingen mellem den særlige tilsynsindsats og forebyggelsespakkerne viser sig ikke som en særlig stærk for-
midlingskanal. Dette kan naturligt styrkes, ligesom fundet gør det relevant at trække på andre formidlingskanaler 
som supplement hertil. 

8.2 IMPLEMENTERING OG FORANKRING 
Evaluator har først afsøgt, om kerneelementerne i forebyggelsespakkerne – systematik og medarbejderinddra-
gelse – er implementeret. Her viser evalueringen, at forebyggelsespakkernes forventning om lederens kompe-
tencer i forhold til medarbejderinvolvering overstiger den virkelighed, som virksomhedsbesøgene afdækker.  

Ganske mange virksomheder har indkøbt konsulentbistand til at understøtte processerne og kommunikationen 
heri. Ganske mange har undladt medarbejderinvolveringen i dele af gennemførelsen. Ganske mange påpeger 
uhensigtsmæssige balancer fra ledelse i forhold til engagement i gennemførelsen og det at overlade dele af 
ejerskabet til medarbejderne. 

Evaluator konkluderer på denne baggrund, at der er behov for yderligere understøttelse af lederne i forhold til 
procesfacilitering og særligt medarbejderinvolveringen. Herunder at det gøres mere klart for ledelsen, at med-
arbejderinvolveringen også gælder startfasen og meget gerne beslutningen om at ansøge om en forebyggelses-
pakke, idet dette giver det bedste grundlag for gennemførelsen. 

I forlængelse heraf konkluderer evaluator ligeledes, at der er et tydeligt behov for at klargøre hjælperrollen. 

Når det efterfølgende afsøges, hvorvidt virksomhederne har implementeret systematikken via drejebøgerne, 
er det generelle svar, at det har de, og meget få har fundet det svært. De vanskeligheder, der fremstår tydeligst, 
er manglende hensyntagen til døgndækning og overenskomster i de pågældende brancher. 

Under dette overordnede billede ligger dog mange tilpasninger, hvoraf de fleste er små og fornuftige justeringer 
til virksomhedens kontekst. Der er imidlertid også eksempler på gennemgribende ændringer i processen og 
indholdet. Evalueringen kan derfor heller ikke entydigt konkludere på, hvorvidt tilpasningerne er sund tilpas-
ning til konteksten eller ej, idet begge dele forekommer. 
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Både faktaark og drejebøgerne bliver generelt betragtet som lettilgængelige og nærværende i forhold til praksis, 
men der er også udpeget udfordringer, som evaluator vurderer beror på, at materialet skal ramme ganske brede 
målgrupper – både som koncept og i forhold til de enkelte forebyggelsespakker.  

Når fundet af tilpasninger sammenholdes med, at én af de gængse begrundelser for ikke at ansøge om en 
forebyggelsespakke netop er forebyggelsespakkernes drejebøger og formodningen om, at virksomhederne bli-
ver for ”låste” uden mulighed for fleksibilitet, giver det anledning til at overveje, om der i formidlingen skal 
åbnes mere op for adressering af tilpasningsmuligheder og dermed en større klarhed over, hvilke dele der er 
kernekomponenter, der ikke kan fraviges, og hvilke elementer der kan tilpasses i den lokale oversættelse.   

I forhold til rekrutteringen af virksomheder til gennemførelse af forebyggelsespakker kan evalueringen oplagt 
anvendes til at afkræfte formodningen om, at det er bureaukratisk og dyrt at gennemføre en forebyggelsespakke. 
Ligesom det kan afkræftes, at man som virksomhed skal stå med et presserende arbejdsmiljøproblem, men 
derimod godt kan forebygge, blot det giver mening lokalt at forsøge at gøre det endnu bedre og ikke opleves af 
medarbejderne som om, de skal ”opfinde problemer”. 

Zoomes der ind på nogle konkrete metoder, så viser evalueringen, at løsningerne på ergonomi fungerer og 
bliver umiddelbart implementeret. I forhold til fysisk træning er billedet noget anderledes, idet træningen i 
langt mindre grad implementeres og med stor fleksibilitet på både målgruppe og indhold.  

Fremtidsværkstederne vurderes generelt positive, men der fremstår udfordringer i metoden, hvilket handler 
om ledelsens medvirken i selve fremtidsværkstedet. Her er det evaluators klare anbefaling, at det i begge fore-
byggelsespakker med fremtidsværksted som metode gøres klart, at ledelsen ikke skal deltage. En anden udfor-
dring er, at det ikke står klart i faciliteringen, at der skal opstilles en tematisk ramme for fremtidsværkstedet fx 
voldsepisoder, interne samarbejdsrelationer eller andet. Her er evaluators anbefaling ganske enkelt, at vejled-
ningen tilføjes denne forudsætning for et givtigt fremtidsværksted. 

Praksisfortællinger som metode fungerer ifølge evalueringen og rammer meget præcist det faglige felt, hvor-
ved det ikke alene bliver et arbejdsmiljøtiltag, men også opleves som faglig sparring og udvikling. 

8.3 EFFEKTER PÅ KORT OG LANGT SIGT 
På det helt overordnede niveau viser særligt det kvantitative, men også hovedparten af det kvalitative materiale, 
at virksomhederne har et positivt udbytte af at gennemføre forebyggelsespakker. Som et særligt tydeligt udbytte 
fremstår forebyggelsespakkernes bidrag til samarbejdsrelationer, en åben kultur og det psykiske arbejdsmiljø. 
Dette fund ses på tværs af forebyggelsespakkernes metodiske indhold og arbejdsmiljømæssige fokus, hvilket 
evaluator tilskriver flere forhold, der spiller ind på forskellig vis. Evaluator finder den positive indvirkning på 
samarbejdsrelationer meget opløftende, idet et godt samarbejdsklima kan være fundamentet for fremtidigt ar-
bejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. 

For det første vurderer evaluator den metodiske vægtning af medarbejderinvolvering som betydende, idet der 
heri ligger en anerkendelse af medarbejdernes oplevede arbejdsmiljøudfordringer. Dette fører for det andet til, 
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at medarbejderne involveres i løsningsmuligheder, hvilket både kan være i form af fremtidsværksteder og prak-
sisfortællingernes meget tydelige involvering af medarbejderne i at finde løsninger, men også i ”oversættelsen” 
af drejebøgerne ved udpegning af, hvilke emner og løsninger der er relevante for virksomheden.  

For det tredje er der flere eksempler i det kvalitative materiale på, at uanset om det handler om at udføre øvelser 
med arbejdsstillinger, udøve egentlig fysisk træning sammen eller lytte og sparre på konkrete praksisfortællinger, 
så fremstår forebyggelsespakkerne som egentligt teambuilding. Forebyggelsespakkerne bidrager således til et 
forbedret samarbejdet på arbejdspladsen, hvilket forventelig kan have mere vidtrækkende positive konsekven-
ser både for arbejdsmiljøarbejdet og andre områder.  

Konklusionen er således, at selve gennemførelsen skaber rum for at mødes på nye måder og anskue arbejds-
fællesskabet på ny, hvilket har positiv betydning og kommer til udtryk i form af øget tillid, større arbejdsglæde, 
større åbenhed - alt sammen forskellige indikatorer på bedre trivsel. 

De helt overordnede pointer er dermed ikke tæt knyttet til et særligt indhold i forebyggelsespakken, eller om 
virksomheden har implementeret med høj grad af loyalitet. Ovenstående pointer vurderes nærmere at knytte 
sig til det forhold, at arbejdsmiljøet adresseres, og at det adresseres med medarbejderinvolveringen som grund-
læggende tilgang. 

Forebyggelsespakkerne bidrager derudover til øget fokus på arbejdsmiljøet og legitimerer, at arbejdsmiljøud-
fordringer adresseres både over for ledelsen og mellem kollegaer.  Dette ses også hos virksomheder, der i 
forvejen var opmærksomme på deres arbejdsmiljø og forud for gennemførelsen af forebyggelsespakken har 
erfaringer med arbejdsmiljøarbejdet. Mest tydelig fremstår det øgede fokus ved, at godt to tredjedele af respon-
denterne oplyser, at der er taget yderligere initiativer, og 98 % af disse ser tiltagene som udløbere af forebyggel-
sespakken.  

Forebyggelsespakkerne bidrager efter evaluators vurdering ligeledes til øget systematik, men gør dette i en 
bred forståelse af systematik som faste procedurer, der ikke nødvendigvis er formaliserede eller skriftlige. 

Evalueringen viser herudover, at forebyggelsespakkerne har positive virkninger på såvel bedre fysisk og psy-
kisk arbejdsmiljø. I forhold til at kun en enkelt af de inkluderede forebyggelsespakker har fokus på forebyg-
gelse af ulykker, er der overraskende mange, der vurderer dette som et udbytte. 

Trods det præmature tidspunkt vurderer cirka halvdelen af respondenter, at forebyggelsespakkerne bidrager til 
at nedbringe fraværet fra arbejdsmarkedet, mens 15 % er uenige, og 33 % svarer ’ved ikke’.  

8.4 KONKLUSION I FORHOLD TIL FORANDRINGSTEORIEN 
Evaluator opstillede sammen med Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse en forandringsteori, som evalue-
ringen har testet. Den empiriske tekst bekræfter de opstillede forventninger, men med vigtige nuanceringer, 
som det fremtidige arbejde med forebyggelsespakker med fordel kan drage nytte af i sin udformning og gen-
nemførelse.  

Evalueringen udpeger rekrutteringen og loyaliteten i implementeringen som virkekædens svageste led.  
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I rekrutteringen kommer dette til udtryk ved, at små og private virksomheder er underrepræsenteret, hvilket 
evaluator med baggrund i forebyggelsespakkernes historik vurderer som et bekymrende brist i kæde. De små 
og private virksomheders underrepræsentation udpeger projekterfaring og –kompetencer som en væsentlig 
kontekstfaktor for rekrutteringen, hvor virksomheder uden dette ikke orienterer sig mod mulighederne for 
støtte til arbejdsmiljøindsatser. Når virksomhederne konkret præsenteres for muligheden vurderer virksomhe-
derne ikke at kunne gennemføre processen uden bistand. Dette beror i nogen grad på fordomme omkring de 
administrative byrder forbundet med forebyggelsespakkerne, men evalueringen påpeger forhold blandt virk-
somheder, der har gennemført forebyggelsespakker, der understøtter de små private virksomheders bekymring. 
Således viser evalueringen, at mange virksomheder har tilkøbt konsulentbistand og vurderer denne bistand som 
afgørende for deres gennemførelse.  

I forlængelse heraf viser evalueringen, at implementeringen varierer med mange tilpasninger, hvoraf største-
delen dog vurderes af evaluator som sunde lokale tilpasninger. Hvad der dog ikke kan ses bort fra er, at disse 
sunde tilpasninger i form af konsulentbistand til processen, tilføjelse af konkrete øvelser og metoder til kom-
munikation og samarbejde samt faglig ekspertise i form af fysioterapeuter er væsentlige tilføjelser, der under-
støtter formålet, men samtidig også gør sammenhængen mellem forebyggelsespakkes metoder og virkningen 
mindre éntydig.  

Derimod ser evaluator en klar sammenhæng mellem, om virksomhederne loyalt følger forebyggelsespakkernes 
grundprincipper om at være en systematisk indsats, der bygger på medarbejderinddragelse og vurderingen af 
virkningen. Evalueringen viser imidlertid, at disse grundprincipper ikke står lysende klart for virksomhederne. 
Flere virksomheder afviger derimod netop på antal møder eller proces for udpegning af hjælper eller temaer og 
løsningsmodeller, virksomheden skal arbejde med. Derfor ser evaluator muligheder i, at det bliver mere tydeligt, 
at rammen er systematik og medarbejderinvolvering. 

Evalueringen konkluderer hermed, at forebyggelsespakkerne i høj grad skaber fokus på arbejdsmiljøet i virk-
somhederne og for langt hovedparten kvalificerer det systematiske arbejde med det fysiske og psykiske arbejds-
miljø. Og at dette fører til forbedringer heri. Det er dog mere tvivlsomt, om disse virkninger nødvendigvis 
fordrer en meget stringent implementering af drejebøgerne, idet mange tilføjer og tilpasser forebyggelsespak-
kernes indhold. Derimod ses de mere bagvedliggende principper – systematik og medarbejderinvolvering - at 
træde mere tydeligt frem som betydende. 

Sidst men ikke mindst viser evalueringen, at ledelseskompetencer udgør en væsentlig kontekstfaktor, hvilket 
særligt ses i forhold til evnen til at facilitere medarbejderinddragelse. Idet denne kontekstfaktor rammer ned i 
grundelementet af forebyggelsespakkerne, vurderer evaluator, at der er et stort behov for at understøtte leder-
rollen og dermed i højere grad gøre forebyggelsespakkerne branchespecifikke i forhold til de ledelsesroller, der 
i forvejen eksisterer i en give branche.  

8.5 ANBEFALINGER 
Evalueringen har undervejs i analyserne og i ovenstående konklusion udledt en række anbefalinger for det 
fremtidige arbejde med forebyggelsespakkerne. Disse oplistes neden for i forhold til de tematikker de vedrører. 
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I forhold til gennemførelsen af forebyggelsespakker generelt: 
 At systematik og medarbejderinvolvering i arbejdsmiljøarbejdet fremgår mere tydeligt som bærende 

principper for gennemførelsen af forebyggelsespakkerne. 

 At virksomhederne støttes yderligere i medarbejderinvolveringen. 

 At det yderligere konsulentbistand tilknyttet forebyggelsespakkerne overvejes. 

I forhold til branche hensyn: 
 At forebyggelsespakken udvikles med udgangspunkt branchens egne metoder og kultur 

 At det adresseres, hvordan døgnbemanding håndteres i gennemførelsen af forebyggelsespakker 

 At der tages højde for overenskomstmæssige forhold 

 At der i rengøringsbranchen tages højde for de mange nationaliteter i branchen med minimum en 
engelsk udgave af øvelser 

 At det indarbejdes i de konkrete metoder, hvorvidt branchen kommunikere på skrift og således aner-
kender systematik som både skriftlig dokumentation og mundtlige procedurer 

 At de konkrete metoder tager højde for, hvorvidt medarbejderne kan forventes at have papirer ved sig 
i arbejdssituationen 

 At lederrollen beskrives og understøttes med indblik i ledelsesforhold i den konkrete branche. 

I forhold til implementeringen af konkrete metoder: 
 At ledelsen ikke deltager i fremtidsværkstedets to første faser 

 At fremtidsværkstedet gennemføres under en klar tematik som ramme 

 At fysisk træning ikke overlades til personligt valg, men derimod kobles til kerneopgaven og dermed 
klart er arbejdsrelateret 

 At eksklusionsmekanismer ved fysisk træning imødegås i materialet.   

I forhold til rekruttering og motivation: 
 At det i endnu højere grad erkendes, at de relevante virksomheder ofte ikke har projekterfaring og de 

nødvendige ressourcer til at gennemføre en forebyggelsespakke 

 At virksomheder uden projekterfaring og HR-afdelinger ikke opsøger mulighederne for at ansøge om 
bistand til arbejdsmiljøindsatser 

 At de virksomheder, der har gennemført forebyggelsespakker, anvendes som anbefalere i den fremti-
dige formidling 

 At Arbejdstilsynets præsentation af forebyggelsespakkerne bliver mere klar og eventuelt med opfølg-
ning efter, at virksomheden har haft mulighed for at overveje forslaget om en forebyggelsespakke 

 At arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, branchemiljøråd, brancheforeninger og øvrige aktører i 
endnu højere grad anvendes som formidlingskanaler. 

 At evalueringens fund i forhold til, at forebyggelsespakkerne af virksomhederne vurderes at være ad-
ministrativ let, anvendes i formidlingen, hvor frygten for bureaukrati ses at være en barrierer for an-
søgning 
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Evaluering af effekten af forebyggelsespakker 

 At evalueringens fund af virksomhedernes udbyttet anvendes strategisk i den fremadrettede formidling 
af forebyggelsespakker.   
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Evaluering af effekten af forebyggelsespakker 
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