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At få budskabet ud: Arbejdmiljøkampagner
Sammendrag af Arbejdsmiljøagenturets håndbog

Pr-kampagner kan på en meget effektiv måde øge bevidstheden om
arbejdsmiljørelaterede spørgsmål og ændre folks væremåde, forudsat
man følger et par enkelte retningslinjer. Dette faktablad indeholder de
grundprincipper, man skal være opmærksom på ved gennemførelsen
af oplysningskampagner både på arbejdspladsen og på nationalt og
europæisk plan. Bladet er baseret på agenturets håndbog og en
undersøgelse af arbejdsmiljøkampagner foretaget af eksperter i hele
Europa.

FORUDSÆTNINGER FOR AT OPNÅ GODE RESULTATER

Opstil en målbar målsætning
Dette vil være en hjælp til at evaluere kampagnens resultater. Målet
skal være realistisk og specifikt. For eksempel: ’ Udarbejd 5000
anmodninger om informationspakker om, hvordan man forebygger
skader inden for hotel og restaurationsbranchen.’

Identificering af målområder og målgrupper
Fokusering er afgørende. Hvis man søger at henvende sig til en for
bred målgruppe, mister man ressourcer og udvander budskabet.
■ Opmærksomheden skal koncentreres om de områder, hvor det

arbejdsmiljøproblem, der skal belyses, er mest presserende. For
eksempel opløsningsmidler inden for trykkeriindustrien.

■ Der skal rettes henvendelse til de personer inden for målområderne,
som har beføjelser til at handle efter de givne anvisninger. I mange
tilfælde er det ikke disse personer, der bliver direkte berørt af det
arbejdsmiljøspørgsmål, der skal behandles. Der kan være tale om
høj ts tående ledere, fagforeningsrepræsentanter el ler
personalechefer blandt mange andre.

Formulering af et klart og enkelt budskab
Mennesker bliver overbebyrdet med informationer hver dag. For at
fange deres opmærksomhed skal budskabet være kort, enkelt og
relevant for den tiltænkte målgruppe. Forsøg at undgå jargonagtige
udtryk og begræns budskabet til to sætninger. En måde at gøre det på
er at tænke i ”problemer og løsninger”.
For eksempel:
■ Forskning har vist, at fire ud af 10 kontoransatte lider af

belastningsskader. Nye retningslinjer vil kunne reducere antallet og
de hermed forbundne omkostninger betydeligt.

■ Tilsidesættelse af lovgivningen om eksponering inden for
asbestområdet kan koste virksomheder 20.000 euro i bøde og
ødelægge arbejdstageres helbred. Ved anvendelse af en ny 12-
punkts beskyttelsesplan kan disse problemer undgås.

En medlemsstats kampagne for sunde arbejdsvi lkår på
landbrugsområdet med fokus på et begrænset antal risici ved
anvendelse af tv, plakater og brochurer. Budskaberne lyder:
■ Et sikkert arbejdsmiljø vil sige en organiseret arbejdsplads.
■ Et sikkert arbejdsmiljø vil sige organiseret træfældning.
■ Et sikkert arbejdsmiljø vil sige information om og mærkning af

pesticider.
■ Et sikkert arbejdsmiljø vil sige en egnet traktor.

Partnerskaber
At arbejde sammen i partnerskaber kan åbne for nye kanaler, som kan
fremme kampagnen og gøre den mere troværdig. Mulige partnere kan
blandt andet være arbejdstilsyn, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer,
forsikringsselskaber og bedriftsundhedstjenester blandt mange andre.

PLANLÆGNING AF KAMPAGNEN
Når mål, målgruppe og nøglebudskab er fastlagt, er det vigtigt at
kortlægge kampagnen omhyggeligt, inden den indledes.

Identificering af de bedst egnede medier til at få budskabet ud til
målgruppen
De fleste kampagner omfatter flere medier fra pressemeddelelser,
tidsskriftsartikler til plakater og adresserede postforsendelser. Den
nøjagtige sammensætning fastlægges ud fra målgruppen samt
f inansie l le og t idsmæssige over veje lser. Der er fø lgende
muligheder:
■ Pressemeddelelser og artikler: de fleste større kampagner skal

indledes med en pressemeddelelse. Send den til navngivne
journalister ved publikationer, som dækker målområdet. Få
hovedbudskabet frem i overskriften og første afsnit. Vær saglig og
opgiv et telefonnummer samt navnet på en kontaktperson.

■ Direct mail: en god måde at nå ud til navngivne personer, særlig
opinionsdannere såsom arbejdsmiljøfagfolk og forretningsledere.
Breve må ikke være længere end to sider med dobbelt mellemrum.
Anvend undertitler, fremhævet skrift og skråskrift til at fremhæve de
vigtigste punkter for læseren. Indføj et ”PS” med ”en opfordring til
handling”.

■ Annoncer: en praktisk måde at få budskabet ud til et stort antal
mennesker. Læg vægt på enkelhed og stærk visuel effekt. Indføj en
svarmekanisme såsom en afrivningskupon eller et telefonnummer

■ Plakater: værdifulde med henblik på at øge bevidstheden om risici
og løsninger blandt arbejdstagere. Budskabet skal være enkelt og
fremstå med fremhævet skrift, så folk umiddelbart kan opfatte det,
når de går forbi plakaten.

■ Brochurer: en effektiv måde til at formidle god arbejdsmiljøpraksis
og specifikke vink til, hvordan man undgår problemer. Brochurerne
kan ledsages af et ”direct mail”brev eller uddeles ved offentlige
begivenheder.

■ Nyhedsbreve: gode med henblik på regelmæssig opdatering og
dækning af vigtige og komplekse emner, hvor der er brug for en
bred vifte af artikler. Varier længden af artiklerne og gør dem så
korte som muligt.

■ Brochurer og retningslinjer: hovedsagelig anvendt til at formidle
detaljeret eller trin-for-trin-information og rådgivning. Bør rettes mod
ansvarlige inden for arbejdsmiljøområdet.

■ Udstillinger: værdifulde med henblik på at få budskabet ud til dem,
der beskæftiger sig med arbejdsmiljø og med henblik på at højne
profilen over for mulige partnere.

■ Video: et populært værktøj inden for uddannelse og undervisning,
men kan være dyr at anvende.

■ Seminarer, workshops og andre direkte kommunikationsmedier:
personlig kontakt som denne kan være meget effektiv hen mod
slutningen af kampagnen, hvor nøglebudskaberne allerede er slået
fast.

■ Internet: websteder kan anvendes ikke blot med henblik på at
fremme kampagnen, men også med henblik på at få folk til at
deltage aktivt.
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Hvordan får man budskabet ud til kvinder på arbejdspladsen!
Overvej at kontakte dameblade med en ide til en artikel
vedrørende ‘typisk kvindearbejde’ og dårligt helbred, for eksempel
sikre arbejdsvilkår på arbejdspladser med dataskærme eller
voldsrisici for grupper som sygeplejersker og socialarbejdere.

Slå ”tonen” an i kampagnen
Tonen for hver kampagne – stilen og opfattelsen heraf – afhænger af
målgruppen og det budskab, der skal formidles. Der står hovedsagelig
fire muligheder åbne:
■ Kølig og rationel: bedst egnet til målgrupper på højt niveau såsom

forretningsledere og beslutningstagere. De ønsker generelt at blive
præsenteret for et kortfattet, rationelt og gennemtænkt praktisk
eksempel fra erhvervslivet, understøttet af nøgne kendsgerninger og
tal.

■ Instruktiv: mest hensigtsmæssig til målgrupper, der allerede er klar
over emnets betydning, men som har brug mere information og
rådgivning.

■ Underholdende: velegnet til emner, der anses for at være lidt
kedelige og tørre, selv om de er vigtige. Det kan være et vigtigt
element i en kampagne rettet mod for eksempel skolebørn og
sikkerhed inden for landbruget.

■ Skræmmende: en af de mest populære metoder, der fungerer ud fra
princippet om at ‘skræmme folk til at handle’: ”Hvis du ikke gør det,
kommer du til at betale en høj pris”. Velegnet til målgrupper, der er
modvillige over for ændringer eller som nægter at indrømme, at et
problem er vigtigt.

Hvornår er det bedste tidspunkt for lanceringen?
■ Forsøg at sætte kampagnen i forbindelse med et aktuelt emne. For

eksempel offentliggørelse af regeringens arbejdmiljøstatistikker om
det emne, der skal sættes fokus på.

■ Tag højde for sæsonmæssige faktorer. Er det arbejdsmiljøproblem,
der skal sættes fokus på, mere udbredt på visse tidspunkter af året
såsom vinter eller forår? Hvis dette er tilfældet, kan kampagnen
finde sted inden for disse perioder.

■ Undgå ferieperioder som for eksempel jul, hvor de fleste enten er
rejst væk eller er optaget af andre ting.

Udfærdig en tidsplan for kampagnen
■ Alle brochurer og andet oplysningsmateriale skal være udarbejdet

mindst 2 uger inden lanceringen. Tag højde for forsinkelser og sørg
for, at alle oplysninger er nøjagtige og godkendte, inden de går i
trykken.

■ Fordel kampagnen over en rimelig tidsperiode, for eksempel 1
måned eller mere Forsøg at indlede kampagnen med et
opsigtsvækkende ”indslag” og hold interessen fangen ved
regelmæssig formidling af nyheder og oplysninger i den resterende
periode, så der opnås en konstant informationsstrøm.

■ En måned efter afslutningen skal kampagnens resultater evalueres i
forhold til målsætningen. Det kan for eksempel ske ved at beregne
antallet af anmodninger om oplysninger eller ved at sende
spørgeskemaer til et udsnit af målgruppen.

RÅD OG VEJLEDNING VEDRØRENDE UDFORMNING OG
PRÆSENTATION AF INFORMATIONSMATERIALE
Den skri f t l ige udformning og den visuel le præsentat ion af
oplysningsmaterialet og øvrige brochurer kan gøre kampagnen til en
fiasko eller til en succes.

Råd og vejledning vedrørende den skriftlige udformning
Anvend klart sprog uden jargonagtige udtryk
■ Lad som om kampagnens betydning skal forklares til en fra

målgruppen ansigt til ansigt. Anvend de samme ord i kampagnen,
som man ville anvende i den forbindelse. Vær naturlig. Forsøg ikke
på at være smart.

■ Gør teksten personlig. Omtal ”egen virksomhed” og ”eget
personale” og inddrag målgruppens marked, hvor det er muligt. For
eksempel ”Tilsidesættelse af det nye direktiv om opløsningsmidler
kan koste virksomheden op til 10.000 euro i bøde”.

■ Undgå lange og komplicerede sætninger. Et godt udgangsprincip
er at skrive, mens du taler og at udelade unødvendige ord.

Få budskabet frem med det samme
Enhver der læser teksten skal kunne forstå budskabet i løbet af få
sekunder. Dette kan opnås på to måder:
■ Overskrifter: Disse skal være så fyldestgørende som muligt. Skriv for

eksempel ikke bare ”lancering af nyt produkt”, men for eksempel
”lancering af et nyt håndteringsapparat kan nedsætte rygskader
med 15 %”.

■ Brødtekst: Hvad enten der er tale om pressemeddelelser eller en
anden form for litteratur, så sørg for at få nøglebudskabet frem om
ikke i den første sætning så i den anden. Efterfølgende sætninger
skal give faktuel baggrundsviden og uddybe hovedemnet. Start med
de vigtigste punkter og arbejd videre ned til det mindst vigtige.

Opdel lange tekster med undertitler og andet
Store tekststykker virker let uoverskuelige og folk afholdes derfor ofte fra
at læse dem. Del dem op med undertitler, punkttegn, korte afsnit og
lignende, som anvendes i professionelle publikationer, men overdriv
ikke.

Hvordan forbedres kampagnens visuelle virkning
■ Vælg det understøttende billedmateriale med omhu. Sørg for at

illustrere hovedbudskabet. Tegneserier anvendt med omhu kan være
en god måde at gøre lidt tørre og kedelige budskaber inden for
arbejdsmiljøområdet mere levende. Inddrag for eksempel eksempler
på ulykker. Glem dog ikke, at teksten i sig selv kan være meget
virkningsfuld.

■ Læg vægt på klarhed og enkelhed: undgå at fylde for meget på en
side eller et skilt. Dette vil forringe kampagnens fokus og forvirre
målgruppen.

■ Skab en ensartet stil og tone: Al informationsmateriale fra annoncer
til nyhedsbreve skal udgøre en del af en helhed. Det visuelle
billedmateriale kan variere, men stilen og tonen skal være identiske.
Dette er hovedsagelig et spørgsmål om design og vil bidrage til, at
man straks genkender produktet og forstærker budskabet hos de
målgrupper, der allerede har bemærket det andre steder.

HVOR FÅS ”KAMPAGEN-HÅNDBOGEN”
Håndbogen findes på engelsk i fuldtekst på agenturets websted på
adressen http://agency.osha.eu.int/publications/reports/.
Den trykte rapport ”Getting the Message Across”: health and safety
campaigning”, European Agency for Safety and Health at Work,
2001, ISBN 92-95007-20-4 kan bestilles hos Kontoret for De
Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer EUR-OP i
Luxembourg (http://eur-op.eu.int/) eller hos Publikationskontorets
forhandlere. Prisen er 7 euro (ekskl. moms).
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