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Anvendelsen af arbejdsmiljøledelsessystemer 
i EU-medlemsstaterne

Sammendrag af en rapport fra Arbejdsmiljøagenturet
Arbejdsmiljøledelsessystemer
anses generelt for meget vig-
tige, når det gælder om at
skabe et sundere og sikrere
arbejdsmiljø, men hvilken er
den mest effektive tilgang?
Den Internationale Arbejdsor-
ganisation har udstedt ret-
ningslinjer om arbejdsmiljøle-
delsessystemer, Guidelines on
OSH Management Systems
(ILO-OSH 2001), hvori der til-
skyndes til, at arbejdsmiljøle-
delsessystemerne integreres i
andre ledelsessystemer, og
hvori ILO udtaler, at arbejds-
miljøet bør være en integreret
del af selve virksomhedsledel-

sen1. Men på nuværende tidspunkt findes der ikke noget standardise-
ret og alment anerkendt system.

I de forskellige organisationer anvendes der forskellige modeller, hvilket
afspejler arbejdsprocessernes og -vilkårenes øgede kompleksitet og
mangfoldighed. I mange tilfælde er disse systemer dog ufuldstændige.
Nogle virksomheder fokuserer f.eks. på ulykkesforebyggelse, men
overser arbejdsrelaterede sygdomme, mens andre har klare mål og
strategier, men mangler kommunikationskanaler, som de kan anvende
til at integrere god praksis på arbejdsmiljøområdet i det daglige ar-
bejdsmiljø. 

I agenturets rapport, der er udarbejdet af Helmut Hägele, ISG, Tyskland,
opstilles de fem vigtigste byggesten i et ideelt arbejdsmiljøledelsessy-
stem, og det undersøges, hvordan 11 europæiske virksomheder måler
sig i forhold til disse. Alle disse virksomheder har enten indført eller for-
bedret deres arbejdsmiljøledelsessystemer. Deres erfaringer - med at
fastsætte mål, udforme et system og gennemføre det - giver et værdi-
fuldt overblik over de stærke og svage sider ved forskellige tilgange og
på, hvad der skal til for at skabe et effektivt integreret system. Samlet
tager de sigte på god praksis og fremhæver betydningen af nytænk-
ning i arbejdsmiljøet i dag. 

Fem elementer i et ideelt arbejdsmiljøledelsessystem

1) Igangsættelse - arbejdsmiljøinput 

De væsentligste input omfatter:

• ledelsesforpligtelse og -ressourcer, herunder organisatoriske struktu-
rer til støtte af udvikling og integration af et arbejdsmiljøprogram,

• opfyldelse af retlige og lovgivningsmæssige krav,
• ansvarlighed, ansvar og kompetence,
• medbestemmelse, enten direkte i form af enkelte medarbejdere el-

ler indirekte i form af repræsentative organer som f.eks. et sikker-
hedsudvalg.

2) Formulering og gennemførelse - arbejdsmiljøproces

Hovedkravene til formuleringen af et arbejdsmiljøsystem er:

• arbejdsmiljømål,
• resultatmål,
• basislinjeevaluering og fare-/risikovurdering,

• systemplanlægning og –udvikling,
• arbejdsmiljøledelsesmanual og -procedurer.

Til gennemførelsen af systemet er der behov for følgende elementer:

• uddannelse, navnlig teknisk ekspertise og medarbejderkvalifikatio-
ner,

• et risikokontrolsystem, herunder beredskabsplaner for at reducere
eller fjerne erhvervsrisici,

• forebyggende og korrigerende systemer til beskyttelse af medarbej-
derne i tilfælde af, at der opstår et problem,

• levering af varer og tjenesteydelser, der lever op til organisationens
sikkerhedsstandarder. 

3) Effekter - arbejdsmiljøoutput 

Målinger af et arbejdsmiljøsystems effektivitet skal være kvantificerba-
re og praktiske. Der er forskellige muligheder:

• måling af, i hvor høj grad arbejdsmiljømålene nås,
• måling af sygdoms- og skadesfrekvens, eventuelt målt i forhold til

virksomheder i samme sektor,
• måling af arbejdsstyrkens generelle sundhed og velvære,
• måling af ændringer i organisationens effektivitet, f.eks. målt i pro-

duktivitetsforbedringer,
• måling af organisationens samlede ydeevne.

4) Evaluering - arbejdsmiljøfeedback

• Et kommunikationssystem til udarbejdelse, ajourføring og udbredel-
se af arbejdsmiljørelateret information i hele organisationen,

• et evalueringssystem til revision af arbejdsmiljøstandarder, under-
søgelse og analyse af de grundlæggende årsager til hændelser samt
sundheds- og lægetilsyn.

5) Konstant forbedring og integration - åbne systemelementer

• Processer til sikring af konstant forbedring, herunder regelmæssige
evalueringer og procedurer, som kan bruges til at drage ved lære af
eventuelle hændelser,

• regelmæssige gennemgange af ledelsesforhold for at evaluere ar-
bejdsmiljøledelsessystemets effektivitet og sikre, at det opfylder de
lovgivningsmæssige og retlige krav,

• integration af arbejdsmiljøledelsessystemet i alle virksomhedens
aspekter.

Forskellig ‘stil’ i forbindelse med arbejdsmiljøledelse

Rapportens forfattere peger på fire mulige arbejdsmiljøledelsessyste-
mer: 

1. ‘Traditional design and engineering’: Arbejdsmiljøspecialister eller
arbejdsledere fastsætter kravene med kun ringe eller ingen inddra-
gelse af medarbejderne og fokuserer på at få kontrol med risiciene
ved deres fysiske kilde. 

2. ‘Unsafe act minimisers’: En top-down-tilgang, der har til formål at
tilskynde medarbejderne til at minimere risiciene. 

3. ‘Adaptive hazard managers’: Der fokuseres på at minimere risiciene
‘ved kilden’ men med indragelse af medarbejdere og ledelse. 

4. ‘Sophisticated behavioural’: Der sættes stærk fokus på medarbej-
dersikkerhed understøttet af et højt niveau af medarbejderinddra-
gelse. Arbejdsmiljøprioriteterne er bragt i overensstemmelse med
ledelsens og virksomhedens mål. 
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(1) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/download/promo.pdf
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En analyse af 11 virksomheder i EU

De fleste af de 11 virksomheder, der er undersøgt i rapporten, har fo-
retaget forbedringer i de eksisterende arbejdsmiljøledelsessystemer,
ofte for at reducere ulykkesfrekvensen og andre problemer, men flere
har for første gang indført systemer med henblik på at overholde ny ar-
bejdsmiljølovgivning. Nedenfor følger et sammendrag af, hvordan dis-
se virksomheder håndterede disse forandringer, den succes, de har haft
med det, og de relative svage og stærke sider ved de forskellige an-
vendte tilgange. 

Årsager til indførelse af et arbejdsmiljøledelsessystem
Det altovervejende mål i alle virksomheder har været at forbedre med-
arbejdernes arbejdsmiljø, men inden for dette mål har der været for-
skellige undertemaer:

• at øge arbejdsgiverens ansvar,
• at øge medarbejdernes og deres repræsentanters indflydelse,
• at motivere topledelsen og medarbejderne,
• at forbedre kvaliteten af produkterne og tjenesteydelserne såvel som

arbejdsmiljøet,
• at reducere driftsomkostningerne,
• at udnytte potentielle synergieffekter med andre ledelsessystemer,

såsom ISO 9000,
• at øge organisationens gennemsigtighed.

Formulering og gennemførelse af et arbejdsmiljøledelsessystem
Alle virksomhederne valgte arbejdsmiljøledelsessystemer, der kunne
anvendes i direkte forbindelse med andre ledelsesfunktioner. Agfa-Ge-
vaert i Belgien forbandt f.eks. sit system til ISO9002, medens den lux-
embourgske bygge- og anlægsvirksomhed Sermelux gjorde sit ar-
bejdsmiljøledelsessystem til en del af sin virksomhedsfilosofi med
detaljerede instrukser om, hvordan virksomheden burde forholde sig til
et sundt og endda æstetisk attraktivt miljø. Den tyske minevirksomhed
MIBRAG gjorde ligeledes arbejdsmiljøet til et centralt mål for sin virk-
somhed og gav det samme prioritet som andre virksomhedsmålsæt-
ninger. 

Medarbejderne blev hørt om gennemførelsen af systemerne, men me-
get få virksomheder henvendte sig til eksterne konsulenter for at få
rådgivning. Et af de mest iøjnefaldende resultater er, at selv om de nye
systemer blev modtaget positivt, var deres gennemførelse ofte en lang
og vanskelig proces. 

Arbejdsmiljøledelsessystemernes virkning
Kun få organisationer havde kvantificerbare mål, og de, som havde det,
var tilbøjelige til at gå ind for en strategi, hvis mål var ‘nul ulykker’. In-
teressant nok reducerede de virksomheder, der satte sig konkrete
målbare mål, deres ulykkesfrekvens. Agfa-Gevaert, MIBRAG og den
østrigske Berglandmilch mejerivirksomhed var tre eksempler herpå.
Mange af organisationerne hævdede også, at medarbejdernes moti-
vation og produktivitet var blevet øget efter indførelsen af det nye ar-
bejdsmiljøledelsessystem, selv om dette ikke blev empirisk kvantificeret. 

Stærke og svage sider ved de anvendte systemer

De arbejdsmiljøledelsessystemer, virksomhederne anvendte, fokusere-
de hovedsagelig på ulykkesforebyggelse frem for arbejdsrelateret sund-
hed. De fleste gjorde også arbejdsmiljøet på arbejdspladsen til en le-
delsespligt og en klar nødvendighed for succes. Generelt havde alle
virksomhederne stærke arbejdsmiljøledelsessystemer. 

Svaghederne viste sig primært i forbindelse med formidlingen af ar-
bejdsmiljøprincipper og -praksis ned i systemet, og når virksomheder-
ne havde utilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere til at udføre visse
arbejdsmiljøfunktioner. Dette var navnlig tilfældet i organisationer, hvor
medarbejderdeltagelsen var frivillig, hvilket også havde tilbøjelighed til
at føre til lav medarbejderinddragelse. Høje startomkostninger var et
andet problem. I nogle tilfælde bremsede systemernes strukturelle stiv-
hed også de daglige arbejdsrutiner. 

Der herskede generel enighed blandt de undersøgte virksomheder om,
at innovative ledelsesstrategier var de traditionelle tilgange overlegne
og omfattede en række væsentlige fordele, herunder: 
• en facilitet til systematisk analyse af farer, risici og hændelser,
• en større bevidsthed om farer og risici,
• en øget gennemsigtighed i forbindelse med de interne processer,
• en bedre kommunikation mellem medarbejderne,
• en øget motivation og identifikation med virksomheden blandt med-

arbejderne,
• et mere integreret syn på arbejdsmiljøet,
• forbedrede arbejdsmiljøresultatmålinger.

Den primære nøgle til succes er ifølge rapportens konklusion, at man
planlægger gennemførelsen af ethvert arbejdsmiljøledelsessystem om-
hyggeligt og tager hensyn til virksomhedens særlige situation. 

Sådan får man fat i rapporten:

Den samlede rapport på engelsk er tilgængelig på agenturets websted:

http://agency.osha.eu.int/publications/reports/

Den trykte rapport “The Use of Occupational Safety and Health Mana-
gement Systems in the Member States of the European Union”, Det
Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 2002, ISBN 92-95007-59-X, kan be-
stilles fra Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikati-
oner, EUR-OP, i Luxembourg (http://eur-op.eu.int/) eller fra dets salgs-
kontorer i medlemsstaterne. Prisen er 7 euro (ekskl. moms).

Case study - MIBRAG

MIBRAG har et innovativt og medarbejderorienteret arbejdsmil-
jøledelsessystem, der ikke blot i særdeles høj grad har reduceret
virksomhedens ulykkesfrekvens, men som også har gjort, at det
er blevet tildelt en toppris af det britiske Royal Society for the Pre-
vention of Accidents. Systemet, der nyder fuld opbakning fra
virksomhedens topledelse, er baseret på en vision om ‘nul ulyk-
ker’ og et særligt arbejdsmiljøprogram, der tilskynder medarbej-
derne til at spille en aktiv rolle, når det gælder om at skabe et sik-
kert og sundt arbejdsmiljø og identificere potentielle risici. Et
vigtigt træk ved dette program er en meget nøje dokumentati-
on af alle vurderinger, risici, ulykker og dermed følgende initiati-
ver. Dette hjælper virksomheden med at afpasse sine almindeli-
ge arbejdsmiljøuddannelsesprogrammer til de seneste
udviklinger i virksomheden. MIBRAG har også et velorganiseret
kommunikationssystem, der gør det muligt for virksomheden
hurtigt at formidle arbejdsmiljørelaterede nyheder til medarbej-
derne. Alle disse og andre initiativer er beskrevet i en detaljeret
treårsplan. 

Case study - Sermelux

Sermelux har taget fire væsentlige skridt i sin søgen efter at nå
sit mål om ‘nul ulykker’. For det første har virksomheden udført
en detaljeret analyse af risiciene. For det andet gennemfører den
regelmæssig uddannelse, der varetages af to eksterne konsulen-
ter, som også koordinerer alle virksomhedens arbejdsmiljøaktivi-
teter og sikrer, at virksomheden overholder den relevante lovgiv-
ning. For det tredje er der personer med et klart defineret
arbejdsmiljøansvar. Men dette betyder ikke, at arbejdsmiljøet er
deres eneansvar. Alle medarbejdere bliver bedt om at slutte sig til
programmet og føle sig frie til at fremkomme med idéer. Alle ini-
tiativer, som bliver fremført, bliver derefter videreformidlet på en
klar og letforståelig måde. Endelig bliver der øjeblikkeligt skredet
ind over for alle risici, så snart de bliver synlige i en hvilken som
helst del af virksomhedens operationer. Samlet har disse udvik-
linger gjort det muligt for virksomheden at reducere både sin
ulykkes- og sygdomsfrekvens. 


