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Agenturet har til formål at give fællesskab-

sinstanserne, medlemsstaterne og de 

berørte kredse alle relevante tekniske, vi-

denskabelige og økonomiske informationer 

inden for sikkerhed og sundhed på ar-

bejdspladsen med henblik på at forbedre 

navnlig arbejdsmiljøet for at beskytte ar-

bejdstagernes sikkerhed og sundhed i ove-

rensstemmelse med traktaten og de succes-

sive handlingsprogrammer om sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.
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INDLEDNING

5

TURN YOUR

ON
MUSCULOSKELETAL

DISORDERS

BACK

OCTOBER 2000
EUROPEAN WEEK FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK
http://osha.eu.int/ew2000/

European Agency
for Safety and Health
at Work

D
Der er næppe tvivl om, at reklame-, PR- og
markedsføringskampagner kan påvirke den
måde, folk tænker og handler på. Se blot på
de varer, De selv har i køkkenskabet. De er så
godt som alle sammen blevet markedsført
under en eller anden form, som får Dem til at
vælge dem frem for konkurrerende produkter.
Men kan de samme »salgsprincipper«
anvendes på arbejdsmiljøområdet?

Svaret er et rungende »ja!« Selv om De ikke
har samme økonomiske ressourcer som en
multinational producent af forbrugsvarer, er
det stadig muligt at motivere folk til at tænke
og handle anderledes, når det gælder
arbejdsmiljøet. Det sker via en veltilrettelagt
og målrettet kampagne, som fremmer god
arbejdsmiljøpraksis. Det er der faktisk
allerede masser af organisationer, som har
gjort.

Denne håndbog er baseret på en undersøgelse
af arbejdsmiljøkampagner foretaget af
eksperter i hele Europa. Den gennemgår trin
for trin planlægningen og gennemførelsen af
effektive reklamekampagner, uafhængigt af
organisationens størrelse. Modsat hvad de
fleste tror, er det ikke spor indviklet. Det
gælder blot om at finde det rigtige »miks«,
herunder de rigtige budskaber, målgrupper
mv.

Hvad enten De ønsker at skabe øget
opmærksomhed om belastningsskader som
følge af monotont arbejde gennem fagblade
eller vælger en mere ambitiøs kampagne for at
undgå ulykker, hvori indgår foldere og
annoncer, giver håndbogen Dem alt, hvad De
behøver for at skabe resultater. Her er ikke
tale om et sæt faste regler, men derimod om
en samling af gode råd. Tag det, De kan
bruge, og tilpas det til Deres individuelle
forhold.

Første del af håndbogen indeholder generel
vejledning til alle, både små og store
organisationer, der beskæftiger sig med
arbejdsmiljøet. Anden del indeholder mere
specifikke forslag og informationer, blandt
andet om, hvordan man skriver
pressemeddelelser og samarbejder med
eksterne bureauer. I bilagene er medtaget en
række casestudier.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Juli 2001

Kampagner på egen arbejdsplads

Måske har De lyst til at skabe øget
bevidsthed omkring arbejdsmiljøet og
opfordre til, at der bliver gjort en
indsats på Deres egen arbejdsplads.
Mange af de aktiviteter og idéer, der
benyttes i kampagner i stor skala, kan
også bruges på arbejdspladsniveau.
Der kan således benyttes slogans og
budskaber produceret af andre, som
f.eks. arbejdsmiljøorganer. Under alle
omstændigheder kan der gøres brug af
de her beskrevne generelle
planlægningsprincipper, f.eks. at sætte
sig klare mål og få opbakning fra sin
egen organisation osv. Nogle idéer
findes i et casestudie om
arbejdsmiljøugen og i en separat
tjekliste for arbejdspladskampagner.

2 (*)

(*) Se afsnittet »Yderligere oplysninger og kilder«, s. 63.
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1.FØR DE GÅR
I GANG

Er der behov for en kampagne?

Er der ressourcer til den?

9

EUROPEAN WEEK OCTOBER 2001

SUCCESS
IS NO
ACCIDENT

EUROPEAN WEEK FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK
http://osha.eu.int/ew2001

European Agency
for Safety and Health
at Work
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Der er et hav af arbejdsmiljøspørgsmål, der
fortjener større fokus, men det er ikke
ensbetydende med, at alle sager, der lander på
Deres bord, er egnet til en reklamekampagne.

■ Vil en kampagne overhovedet have effekt?
Sæt Dem selv i målgruppens sted. Er det
sandsynligt, at den vil engagere sig eller
handle på baggrund af de informationer, De
ønsker at formidle? Eller vil den blot
trække på skuldrene? Måske er det endda
for sent at gøre noget ved sagen, især når
det er tidspunktet, der er afgørende.

■ Er Deres organisation den bedst egnede til
at føre kampagnen? Nyder De den
nødvendige tillid, og har De ressourcer
nok? Eller er en anden institution i færd
med at planlægge et lignende tiltag? Find
ud af det!

■ Findes der et mere rentabelt alternativ?
Kampagner er gode, når målet er at nå ud
til relativt mange mennesker spredt på
forskellige steder. Ved at fokusere på små
grupper kan andre veje såsom
træningsseminarer, møder i små grupper, 
e-posts og sågar telefonopkald have større
effekt, alt afhængigt af, hvad sagen drejer
sig om.

■ Kampagner koster både tid og penge. Har
De nok af begge dele til at yde den sag, De
ønsker at gøre noget ved, fuld
retfærdighed? Det kan være en overvejelse
værd at forsøge at inddrage en anden
organisation med lignende interesser, så
udgifterne og arbejdsbyrden fordeles.

■ Har De den fornødne infrastruktur og de
menneskelige ressourcer, der skal til, for at
følge op på den interesse, som kampagnen
har skabt, for eksempel til
træningsprogrammer og
arbejdspladsbesøg?
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Hovedformål med arbejdsmiljøkampagner

■ Øge forståelsen for arbejdsmiljøproblemer og deres årsager blandt ledere, medarbejdere og
folk, der rådgiver dem i disse spørgsmål, f.eks. sundhedspersonale

■ Skabe praktiske løsninger via modeller for »god praksis«
■ Øge arbejdsstyrkens viden om relevant lovgivning og opfordre organisationerne til at

overholde lovene
■ Gøre folk opmærksomme på nye risici og mulige løsninger
■ Opnå støtte til ændringer af love eller retningslinjer
■ Positionere egen organisation som en autoritet på arbejdsmiljøområdet og en værdifuld

partner

14
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2.OVERSIGT OVER,
HVORDAN MAN
SAMMENSÆTTER EN
KAMPAGNE

11

planlægning

forberedelse

gennemførelse
af kampagnen

evaluering

opfølgning
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20

O
■ Opstil en målbar målsætning. For

eksempel: »Reducer stressbetinget sygdom i
call-centre med 10 % i løbet af de næste tre
år.

■ Sæt fokus på særlige målgrupper.
Eksempelvis personalechefer i større
virksomheder eller ejerne af SMV’er.

■ Formuler et klart budskab. Dette bør
skræddersys til målgruppen og ideelt set
indeholde anbefalinger, man kan følge op
på. For eksempel: Forskningen viser, at call-
centre kan reducere stressbetinget sygdom
ved følgende tre tiltag«.

■ Identificer de mest egnede medier til at
komme i kontakt med målgruppen. Skal
der bruges annoncer, direct mail, plakater,
seminarer, besøg ...?

■ Læg budget. Afsæt et beløb på eksempelvis
10 % til uforudsete udgifter.

■ Find en god startdato. Undgå større
ferieperioder som eksempelvis op til jul, og
forsøg at koble kampagnen sammen med
en større begivenhed eller årstid, så den kan
vinde større genklang.

■ Evaluer kampagnen. Lær af de indhøstede
erfaringer, så kampagnen får større
gennemslagskraft næste gang.
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3.VIGTIGE ELEMENTER FOR
SUCCES

Opstil en målbar målsætning

Identificer målområder
og målgrupper
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O
■ Opstil en målbar målsætning

■ Identificer målområder og målgrupper

■ Formuler et klart og enkelt budskab

Få disse elementer på plads, og De er allerede
halvvejs. Ignorer dem, og De vil få problemer
med at få fuldt udbytte af Deres kampagne.

Den eneste måde at finde ud af, om en
kampagne er lykkedes — og at lære af sine
erfaringer — er ved at opstille en målbar
målsætning. Lad målet være temmelig
specifikt og realistisk i forhold til de
ressourcer, De har til rådighed. Lad være med
at tro, at det hele kan nås på en gang.

Eksempler:

■ Reducer antallet af maskinulykker i
trykkeribranchen med 5 % over de næste
fire år.

■ Reducer antallet af voldelige overfald på
hospitalspersonale med 30 % over de næste
fire år.

■ Reducer antallet af medarbejdere, der
regelmæssigt udfører tunge løft med 30 %
over de næste syv år.

■ Udarbejd 5 000 anmodninger om
informationspakker om, hvordan man
undgår skader i hotel- og
restaurationsbranchen.

■ Øg bevidstheden om risikoen ved brug af
asbest i byggeindustrien til 95 %.

■ Alle tilsynsførende skal have modtaget
risikovurderingstræning i løbet af de næste
seks måneder.

For at måle resultaterne er det nødvendigt at
indarbejde et evalueringssystem i kampagnen.
Hvordan det gøres, forklares senere.

Fokusering er afgørende. Hvis man søger at
henvende sig til en for bred målgruppe, mister
man ressourcer og udvander budskabet.
Forskellige målområder og målgrupper kræver
forskellige budskaber og forskellige medier.

33
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■ Opmærksomheden skal koncentreres om
de områder, hvor det arbejdsmiljøproblem,
der skal belyses, er mest presserende. For
eksempel opløsningsmidler inden for
trykkeriindustrien, asbest i byggebranchen
og manuel håndtering inden for
sundhedssektoren.

■ Stil Dem selv spørgsmålet: »Hvilke
personer inden for de enkelte områder kan
hjælpe med at nå målet? Hvem har en
særlig interesse i det emne, der skal
fokuseres på, og magt og vilje til at
gennemføre anbefalingerne?« Det er dem,
der er målgruppen. I mange tilfælde er det
ikke dem, der bliver direkte berørt af det
arbejdsmiljøspørgsmål, der skal behandles.
Der kan være tale om højtstående ledere,
fagforeningsrepræsentanter,
personalechefer, sikkerhedsrepræsentanter
og andre personer med ansvar for eller
faglig interesse i arbejdsmiljøet.

Hvem der præcist skal rammes, afhænger af
budskabet. Hvis kampagnen tilbyder råd om
praktisk forebyggelse, såsom »10 skridt til at
reducere belastningsskader«, er det formentlig
arbejdsgiverne, der er målgruppen. Hvis
budskabet er at øge bevidstheden om
symptomerne ved belastningsskader, kan man
gå efter de ansatte. Brug Deres sunde fornuft,
og forsøg at være så specifik som muligt.
Målgrupperne bestemmer, hvilke medier der
skal benyttes.

Forstå målområder og målgrupper. Find ud
af, hvilke problemer og emner, der især
optager dem. Det vil gøre det muligt at
skræddersy budskaberne efter deres
individuelle behov og gøre kampagnen mere
personlig og relevant.

Få hjælp af målgrupperne, hvor det er muligt.
Inddrag foreninger eller repræsentanter for
målgruppen i formidlingen af oplysninger
eller — endnu bedre — som partnere i
kampagnen (se afsnittet om samarbejde med
partnere). Det kan give kampagnen større
troværdighed.
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Vi drukner i informationer hver dag. For at
fange opmærksomheden skal budskabet være
kort, enkelt og relevant for den tiltænkte
målgruppe. Denne skal straks forstå
betydningen, og hvad den bliver bedt om at
gøre og hvorfor. Prøv at koge
hovedbudskabet ned til helst ikke mere end to
sætninger, der skal være formuleret i et
letforståeligt sprog. En måde at gøre det på er
at tænke i »problemer og løsninger«.

Eksempler:

■ Forskning har vist, at fire ud af 10
kontoransatte lider af belastningsskader.
Nye retningslinjer vil kunne reducere
antallet og de dermed forbundne
omkostninger betydeligt.

■ Tilsidesættelse af lovgivningen om
eksponering inden for asbestområdet kan
koste virksomheder 20 000 EUR i bøde og
ødelægge arbejdstageres helbred. Med en
ny 12-punkts beskyttelsesplan kan disse
problemer undgås.

Formuler et klart og
enkelt budskab

14
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Målgrupper

Mulige målgrupper ifølge agenturets undersøgelse:
■ Arbejdsgivere/virksomheder
■ Direktører/personalechefer/ledere/tilsynsførende/undervisere
■ Ansatte
■ Sikkerhedsrepræsentanter, interne bedriftssundhedstjenester
■ Specifikke brancher, erhverv eller virksomhedstyper/-størrelser
■ Industri- og erhvervssammenslutninger
■ Fagforeninger
■ Faglige organisationer
■ Afdelinger inden for Deres egne organisationer og formidlende organisationer
■ Arbejdsmiljøtjenester
■ Arbejdsinspektorater
■ Ansatte på arbejdsmiljøområdet
■ Leverandører/designere
■ Sundhedsfagligt personale/serviceudbydere på sundhedsområdet/sundhedsundervisere
■ Myndigheder, lovgivende organer og politikere
■ Medlemmer af offentligheden/skoleelever

40
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En kampagne i medlemsstaterne om at skabe sikre arbejdsbetingelser i landbrugssektoren var
med simple midler rettet mod nogle få udvalgte risikotyper ved hjælp af tv, plakater og foldere.
Budskaberne var følgende:
■ 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

49
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4.PLANLÆGNING AF
KAMPAGNEN

Hvor omfattende skal
kampagnen være?
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E
En veltilrettelagt kampagne er afgørende for
at nå sine mål og få valuta for pengene. Da
det kan tage fra uger til flere måneder at få
udarbejdet de nødvendige materialer, bør
planlægningen startes så tidligt som
overhovedet muligt. Det er vigtigt at sørge for,
at alle elementerne i kampagnen, f.eks.
undervisningsmateriale, vejledninger, briefing
af dem, der leverer kampagnen inden for egen
organisation, programmer for
arbejdspladsbesøg eller seminarer mv., er
koordineret. Sørg for at have overvejet alle
vinkler, før der overhovedet gives grønt lys for
produktion af reklamemateriale. Denne
planlægningsfase er den sværeste. Resten er
relativt simpelt og rutinepræget.

Kampagnens omfang afgøres af to faktorer:

■ Hvor vigtig er den sag, der skal fremmes,
både inden for egen organisation og for de
mennesker, der er direkte berørt af den?

■ De ressourcer, der er til rådighed for
kampagnen.

Ideelt set bør man udarbejde en liste over
sager, man ønsker at tage fat på i løbet af året,
og finde ud af deres relative betydning for
organisationens strategiske mål og inddele
reklamebudgettet derefter. Husk dog, at en
stor kampagne ikke altid er bedst. En lille,
velgennemtænkt og omhyggeligt målrettet
kampagne kan have større effekt end en
kampagne i stor skala.

Overvej at dele større kampagner op i adskilte
faser for at gøre dem mere overkommelige og
forlænge deres virkning. Fase et kunne
eksempelvis være at skabe bevidsthed
omkring problemet, fulgt op af indledende
arbejdspladsbesøg og endelig opfølgende
arbejdspladsbesøg. Andre kampagner har i de
forskellige faser stillet skarpt på forskellige
risici.

36

42
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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. Velegnet til målgrupper
på højt niveau, såsom forretningsledere og
politikere. De ønsker generelt at blive
præsenteret for et kortfattet, rationelt og
gennemtænkt eksempel fra erhvervslivet
understøttet af nøgne kendsgerninger og
tal.

■ Instruktiv. Mest hensigtsmæssigt til
målgrupper, som allerede er klar over
emnets betydning, men som har brug for
mere information og rådgivning.

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

■ Skræmmende. En af de mest populære
metoder, der fungerer ud fra princippet om
at »skræmme folk til handling«: »Hvis De
ikke gør det, kommer De 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.

■ Forsøg at sætte kampagnen i forbindelse
med et aktuelt emne, som vil forstærke
budskabet. Det kan for eksempel være
offentliggørelsen af regeringens
arbejdsmiljøstatistikker eller andre
sundhedsstatistikker, offentliggørelse af nye
forskningsresultater, en større konference
eller en national sundhedsdag eller
sundhedsuge, f.eks. en rygbeskyttelsesuge
eller en aids-dag, hvor der kan stilles skarpt
på arbejdsmiljøvinklen. Er det muligt at
benytte datoen for indbetaling af skatter
eller drøftelser vedrørende erhvervsskatten
til at sætte en streg under budskabet til
virksomhederne? Her kan
opmærksomhedsværdien i disse

Slå »tonen« an i 
kampagnen

Hvornår er det bedste 
tidspunkt at starte

kampagnen?
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begivenheder benyttes som afsæt og således
tilføre kampagnen en nyhedsmæssig
merværdi. For eksempel flyttede en
medlemsstat datoen for sine aktiviteter
under arbejdsmiljøugen om
arbejdsbetingede sygdomme i
bevægeapparatet, så disse faldt sammen
med en »uge til forebyggelse af
rygsmerter«, som blev arrangeret af en ngo
for rygbeskyttelse.

■ Tag højde for sæsonmæssige faktorer. Er
det arbejdsmiljøproblem, der skal sættes
fokus på, mere udbredt på visse tidspunkter
af året, som eksempelvis vinter eller forår?
Hvis det er tilfældet, kan kampagnen finde
sted inden for disse perioder. Eksempelvis
blev en kampagne rettet mod
udendørsarbejde og hudkræftproblemer,
kaldet »Behold toppen på«, gennemført i
sommermånederne. For en kampagne med
sigte på at forhindre ulykker med
skoleelever på besøg på landbrug eller
byggepladser er den bedste timing måske en
lancering kort før sommerferien.

■ Hvis en kampagne har til hensigt at sætte
fokus på en nært forestående udvikling,
som f.eks. ny lovgivning, skal man sikre sig,
at den finder sted lige før meddelelsen
herom.

■ Undgå ferieperioder, som f.eks. jule- og
sommerferien, hvor de fleste mennesker
enten er bortrejst eller er optaget af andre
ting. Sådanne ferieperioder kan imidlertid
godt komme på tale, hvis målgruppen er
sæsonarbejdere eller disses arbejdsgivere,
f.eks. inden for hotelbranchen eller
landbrugssektoren.

■ Fordel kampagnen over en rimelig
tidsperiode på typisk en måned eller mere.
Forsøg at indlede kampagnen med et
opsigtsvækkende »indslag« og så sprede
nyheder og oplysninger jævnt hen over
resten af perioden, så der opnås en
konstant informationsstrøm. Lad være med
at presse alle markedsføringstiltag ind på en
enkelt uge, medmindre der er en særdeles
god grund til at gøre det. Eksempelvis hvis
man skal markedsføre en national
»oplysningsdag«.
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Eksempel på timing

En medlemsstat indledte en kampagne for at
nedbringe antallet af børn, der dræbes på
byggepladser, som benyttes som legeplads.
Budskabet var rettet både mod børn og
arbejdsgivere. Kampagnen gik i luften
umiddelbart før starten på skoleferien. Der
blev fremstillet informationsmateriale til brug i
skolerne om farerne med et hårdtslående
budskab med historier om, hvordan børn var
blevet dræbt eller kommet alvorligt til skade.
Arbejdsgiverne blev informeret separat med det
formål at få dem til at gøre byggepladserne
mere sikre og forhindre børn i at få adgang til
dem. Ligeledes blev de opfordret til at holde
øje med tegn på ødelagte hegn og foretage de
nødvendige afværgeforanstaltninger. 

Eksempel på timing: Er det muligt at benytte
en sammenfaldende begivenhed?

I nogle medlemsstater afholdes der om
sommeren landbrugsudstillinger o.l. En
medlemsstat benyttede lejligheden til at
iværksætte nye arbejdsmiljøtiltag rettet mod
landbrugssektoren. Der blev i den forbindelse
udsendt en pressemeddelelse samme dag som
et show, hvor man havde en stand.

De fleste kampagner omfatter flere medier —
fra pressemeddelelser og tidsskriftartikler til
plakater og adresserede postforsendelser. Den
nøjagtige sammensætning fastlægges ud fra
målgruppen samt finansielle og tidsmæssige
overvejelser. Der er følgende muligheder:

■ Reklamefoldere, plakater til brug på
arbejdspladsen mv.

■ Annoncer mv. (i aviser, tv, radio eller
biografer eller plakater på plankeværker,
busser, metro)

■ Presseaktiviteter — pressemeddelelser,
interview, deltagelse i tv- eller
radioprogrammer

■ Vejledninger og brochurer

■ Nyhedsbreve

■ Seminarer, workshops, konferencer

■ Undervisning

■ Telefonrådgivning

Identificer de bedst egnede 
midler og medier til at  

få budskabet ud til
målgruppen

19

D
e

l
I

 
 

F
o

r
b

e
r

e
d

e
l

s
e

 
o

g
 

t
i

l
r

e
t

t
e

l
æ

g
g

e
l

s
e

 
a

f
 

e
n

 
k

a
m

p
a

g
n

e

4

Getting your Message Across.DA  13/9/05  10:43  Página 19



■ Arbejdspladsbesøg
■ Direct mail mv.
■ Udstillinger

Andre muligheder, der er værd at overveje er:
stickers, postkort, cd-rommer, et websted,
video osv.

Få gratis reklame

Det kan bl.a. være:

■ En mulighed for et pressebillede.

■ Et telefonprogram i radioen om det valgte
arbejdsmiljøemne.

■ Skriv og placer featureartikler i blade og
tidsskrifter (det kan f.eks. være
personaleledelse, handels- og
sikkerhedstidsskrifter).

■ Foreslå et tv-selskab at lave et
dokumentarprogram. De vil være
interesseret i ofre fra det virkelige liv såvel
som eksperter, der er villige til at udtale sig
til kameraet.

■ Send et brev til avisen f.eks. efter en
anmeldt arbejdsulykke inden for
kampagneområdet.

Den menneskelige vinkel

■ Pressen og medierne vil som regel gerne
have en menneskelig vinkel på tingene. De
ønsker, at ulykkesstatistikkerne gøres
håndgribelige i form af ofre fra det virkelige
liv eller deres familier.

■ Vidneudsagn og/eller fotos af ofre kan være
nødvendige til brug for pressemeddelelser,
videoer, annoncer og interview. Dem, der
laver tv-dokumentarer, vil have mennesker,
der villige til at tale til kameraet.

■ Sundhedsrelaterede ngo-pressionsgrupper
samt fagforeninger kan være kilder til
kontakter.
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Målrettet asbestkampagne

En medlemsstat ønskede at skabe
større opmærksomhed blandt
bygningsarbejdere om risiciene ved
asbest. Den besluttede at indrykke
annoncer i de nationale dagblade, som
sædvanligvis læses af denne type
arbejdere. Det var dyrt at indrykke
annoncerne, men opfølgningen viste,
at en stor del af målgruppen havde
fået budskabet om »støv, der dræber«.

Hvordan får man budskabet ud til
kvinder på arbejdspladsen

Overvej at kontakte dameblade med
en idé til en artikel vedrørende »typisk
kvindearbejde« og dårligt helbred. Tag
f.eks. udgangspunkt i sikre
arbejdsvilkår på arbejdspladser med
skærmarbejde eller voldsrisici for
grupper som sygeplejersker og
socialarbejdere.

7
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Direkte kontakt

Er der behov for eksterne 
partnere eller
kvalifikationer?

I de fleste kampagner, som indgår i agenturets
undersøgelse, har der været direkte kontakt
med målgruppen. Eksempler herpå har været
seminarer, konferencer, workshops og
udstillinger, undervisning, institutioner, der
arbejder med arbejdsgivere og aflægger besøg
på arbejdspladser, besøg af inspektører,
hjælpe- og informationstjenester.

Er der tilstrækkeligt med interne
kvalifikationer og ressourcer til at føre en
effektiv kampagne? I mange tilfælde er det
nødvendigt med ekstern bistand fra design- og
reklamebureauer til at producere
materialerne, alt afhængigt af de medier, man
vælger at kontakte målgruppen igennem. Der
kan også være muligheder for at få hjælp fra
organisationer, som beskæftiger sig med
tilsvarende områder. Dette kunne medvirke til
en spredning af omkostningerne og give
kampagnen større troværdighed.

■ Find de områder, hvor det er nødvendigt
med bistand fra eksterne design-, reklame-
og PR-bureauer. Pas på — de kan være med
til at øge omkostningerne drastisk.

■ Overvej at søge sponsorstøtte fra større
virksomheder i området. En
gaffeltruckfabrikant kunne være
interesseret i — mod at få sit navn
fremhævet — at være med til at finansiere
en kampagne, som reklamerer for sikker
brug af gaffeltruck. De kan ligeledes være
villige til at sætte en stand op ved
arrangementer, som De står for osv.

■ Er der beslægtede organisationer inden for
eller uden for arbejdsmiljøområdet, som
man kunne gå sammen med?
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Rundbordssamtaler

En kampagne benyttede rundbordsmøder med virksomhedsledere for at motivere dem til at tage
affære. Deltagerne diskuterede fælles problemer og hørte præsentationer fra kolleger, som
havde haft held til at tackle lignende problemstillinger.

41a
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Samarbejde åbner nye muligheder for at
fremme en kampagne og øger
troværdigheden. Det gælder om at finde
partnere, som ikke alene deler ens
engagement, men som også har ressourcerne
og evnen til at træffe beslutninger. Det er
vigtigt at forstå og erkende sine partneres
funktioner, prioriteringer, styrker og
svagheder. Pas på de kulturelle forskelle ved
samarbejde på tværs af landegrænser, og
etabler kanaler og fora for løbende udveksling
af information og idéer. Gør det klart, hvem
der har ansvaret for hvilke aktiviteter, og at
trufne beslutninger forstås af alle. 
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Sponsorat

En medlemsstat, som ønskede at
støtte forbedret
risikovurderingspraksis på
hospitalerne, gennemførte en
konkurrence om »god praksis«, hvor
hospitalerne blev inviteret til at
demonstrere praktiske løsninger, de
havde indført på arbejdspladsen. Der
blev uddelt sponsorerede præmier,

Mulige partnere

Følgende forskellige typer partnere indgik i 
agenturets undersøgelse:

■ Arbejdsinspektorat og håndhævende organer
■ Regionale arbejdsmiljøtjenester og forebyggelsestjenester
■ Ulykkes- eller sygeforsikringsorganer og -selskaber
■ Industri- og erhvervssammenslutninger
■ Arbejdsgiverorganisationer/industriforbund
■ Fagforeninger
■ Faglige, sundhedsrelaterede organer
■ Faglige organer i tilknytning til den branche, der er målgruppen
■ Folk, der arbejder med sundhedsbeskyttelse, arbejdshygiejnikere, ergonomiforeninger osv.
■ Sundheds- eller arbejdsministerier samt kommuner
■ Sikkerhedsråd
■ Offentlige sundhedsorganer
■ Lokale sundhedstjenester
■ Ngo’er, især sundheds- og handicaprelaterede pressionsgrupper
■ Institutter, forskere, eksperter
■ Rådhuse, handelskamre og lav
■ Skoler og læreanstalter, hvis kampagnen er rettet mod skoleelever eller unge
■ Andre afdelinger inden for egen organisation

Ulykkesforebyggende samarbejde

I en medlemsstat går forskellige
institutioner til forebyggelse af
ulykker — på arbejdspladsen, i
hjemmet, i trafikken — sammen for at
arrangere en årlig dag for
forebyggelse af ulykker.
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For at kunne gennemføre kampagnen kan det
være nødvendigt at samarbejde med andre
enheder eller regionale kontorer inden for
egen organisation. Det er vigtigt, at disse
relationer håndteres produktivt, og at
enhederne og de regionale kontorer behandles
som partnere. Hav forståelse for deres
arbejdsbyrde og det mulige faktum, at de
måske ikke har de nødvendige
forudsætninger, man kunne ønske sig.
Uddannelse parret med klare og åbne
informationskanaler kan være nødvendig.

■ Beregn omkostningerne for hver enkelt
ekstern ydelse, herunder
produktionsomkostninger til brochurer og
andre værktøjer.

■ Opgør de samlede omkostninger for disse
poster, og læg mindst 10 % på til dækning
af uforudsete omkostninger. 

■ Ligger de samlede omkostninger inden for
budgettet? Er det ikke tilfældet, reducer da
omkostningerne til lavt prioriterede medier.

■ Fastlæg det samlede budget.

■ Er der støttepersonale, uddelegeres ansvar.
Hvem skal lede kampagnen og forme
budskaber og stilen? Hvem skal koordinere
kampagnen og sørge for, at alting sker til
tiden? Er der andre afdelinger, man skal
arbejde sammen med, såsom PR eller
uddannelse? Det er vigtigt at få navngivne
personer, som har påtaget sig at arbejde
med i kampagnen. Benyttes andre partnere,
er det vigtigt, at der er fuld enighed om
fordelingen af opgaver og ansvarsområder.

Der findes forskellige kvalitative og
kvantitative undersøgelsesteknikker til måling
af kampagnens virkning. De varierer fra
fokusgrupper til kendskabsanalyser og
gennemgås mere detaljeret i afsnittet
»Evaluering af kampagnen«.

Samarbejde med partnere 
inden for egen organisation

Fastlæg budget og 
ansvarsområder

Benyt et system til måling 
af kampagnens succes 
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Udarbejdelse af et kampagneresumé er en af
de bedste måder at få sat styr på tanker og
planer. Resuméet er også nødvendigt til at
forklare eventuelle eksterne bureauer eller
partnere, hvad det er, man søger at opnå.

Resuméet skal være kort og enkelt. Helst ikke
mere end to sider og højst tre. Herunder er
vist et eksempel på, hvordan man kan
fremlægge og skrive et resumé. Det viste
format er ret almindeligt.

RESUMÉ

Formål: 

Målgruppe(r):

Baggrund:

Kampagnens nøglebudskaber:

Medier:

Partnere:

Øvrige krav:

Tidsplan:

Budget:

Udarbejd et resumé
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5.GØR KLAR TIL 
START

Markedstest af konceptet

Koordiner produktionen af 
markedsføringsmateriale

Udarbejd systemer til 
besvarelse af henvendelser

25
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Find eventuelt en venlig repræsentant for
målgruppen og se, hvad vedkommende synes
om den foreslåede kampagne. Eller test dele af
den i en region/afdeling, før den går ud til hele
landet/organisationen. Vækker
hovedbudskabet genklang hos dem? Er der
valgt de bedste medier? Det ses ofte, at
kampagnens »prøveklud« kommer med
værdifulde forslag og indsigt, som vil øge
chancerne for at få succes. Er det ikke muligt
at finde en egnet person fra målgruppen, så
spørg nogen i egen organisation, som ikke er
tæt på projektet og hør, hvad de synes.

■ Sørg for, at al PR-litteratur, udstillingsborde
og alt andet nødvendigt materiale er klar
helst en uge før startdatoen. Husk, at for
visse ting som f.eks. professionelt trykt
litteratur og videoer, kan det tage fra uger
til flere måneder at producere og levere.
Indkalkuler disse faktorer i tidsplanen.

■ Få grønt lys for alle tekster og budskaber
fra de relevante specialister i egen
organisation. Kontroller, at alle detaljer i
materialerne, især kontaktnumrene, er i
orden. Fejl kan let slippe igennem nettet.

Enhver kampagne bør indeholde en
svarmekanisme, så målgruppen kan bede om
yderligere oplysninger. Det kan gøres på
mange måder. Fra svarkort til afrivning og
fax-svarservice til telefonnumre, 
e-postadresser og webadresser med filer, 
der kan downloades.

■ Opret, hvis det er muligt, et telefonnummer
og en e-postadresse til eventuelle
henvendelser. Forventes mange henvendelser,

33
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kan det være en god idé at have separate
kontaktpunkter for forskellige målgrupper.
Eksempelvis et for arbejdsgivere, et andet
for ansatte og endnu et for pressen.

■ Afsæt folk til at tage sig af henvendelser.
Sørg for, at de er til rådighed under hele
kampagnen. Hav et telefonsvaresystem klar
for opkald uden for kontortid.

■ Lav en side med spørgsmål og svar til de
folk, der tager sig af henvendelser. Herved
sikres præcise og konsistente svar. Denne
kan også placeres på webstedet som en
FAQ-side (ofte stillede spørgsmål).
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6.ENDELIG TJEKLISTE
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E
■ Er der et målbart mål

■ Er målgrupperne indkredset

■ Er hovedbudskabet klart og slagkraftigt

■ Er der valgt de bedst egnede medier i
forhold til målgruppen?

■ Er alle materialer klar til kampagnestart?

■ Er der systemer til at yde support,
fremskaffe yderligere oplysninger, tage sig
af henvendelser mv.?

■ Er evalueringssystemet på plads?

23
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7.KAMPAGNESTART
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K
Kampagnen er lanceret, og starten er gået.
Sørg nu for, at alt fungerer, som det skal.
Kontroller, at annoncer er indrykket på det
rigtige tidspunkt, og at brochurer, foldere og
andet materiale er sendt ud til tiden. Et
hurtigt telefonopkald til tilfældigt udvalgte
personer fra målgruppen er nok. Alternativt
kan vælges at sætte sit eget navn og adresse
på listen over målgruppen, så man modtager
materialet samtidigt med denne.

Er der udarbejdet en pressemeddelelse, så ring
til de journalister, som har modtaget den og
spørg, om de har behov for yderligere
informationer eller har lyst til at tale med en
af Deres specialister.

22
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8.EVALUERING AF
KAMPAGNENS EFFEKT

Kvantitative mål

29

D
e

l
I

 
 

F
o

r
b

e
r

e
d

e
l

s
e

 
o

g
 

t
i

l
r

e
t

t
e

l
æ

g
g

e
l

s
e

 
a

f
 

e
n

 
k

a
m

p
a

g
n

e

K
Kampagnen skal være formuleret ud fra
målbare målsætninger. Hvor det er muligt,
skal kampagnen evalueres ved at se på, om
den valgte tilgang og de benyttede metoder
samt de opnåede ændringer har været
vellykkede set i forhold til de opstillede mål.
Målene kan defineres som output, f.eks. antal
bestilte brochurer eller resultater, såsom
ændringer i ulykkesstatistikkerne.

■ Optælling af henvendelser om yderligere
informationer:
Dette er en af de letteste måder at måle
effekten af en kampagne på, selv om man
naturligvis ikke kan slutte af resultaterne,
om folk følger de givne råd. Det vil kræve
yderligere undersøgelser — formentlig
kvalitative (se nedenfor) — at fastslå dette.
Et typisk mål vil være en svarprocent på
10 % af målgruppen. Hvis det er vanskeligt
at bestemme størrelsen af målgruppen, kan
man i stedet f.eks. se på stigningen i antallet
af besøg på webstedet eller telefonopkald
om kampagnen.

■ Kendskabs-, holdnings- og
handlingsanalyser:
Disse analyser gennemføres ved at sende et
spørgeskema ud til et repræsentativt udsnit af
målgruppen. De skal helst gennemføres, før
kampagnen starter, og efter at den er slut.

Disse kan bruges til at måle:

■ kendskabsgraden til kampagnebudskabet
før og efter kampagnen. Eksempelvis
kendskabsgraden til arbejdsbetinget
dermatitis

■ holdningsændringer, f.eks. til
betydningen af at sørge for og bære
høreværn

■ ændrede handlinger som f.eks. at spørge
de ansatte, om de har fået undervisning i
et emne eller risikovurderingsaktivitet
hos arbejdsgivere

■ om de har lagt mærke til kampagnen og
hvilken effekt, den havde (se boksen med
eksempel på spørgeskema).

18
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Skriv kort og enkelt for at få en høj
besvarelsesprocent. Et mere tidskrævende
alternativ er at gennemføre
telefoninterview, hvilket dog giver en højere
svarprocent. Hvor mange personer, der skal
kontaktes, afhænger af målgruppens
størrelse. Gå efter den størst mulige
stikprøvestørrelse, som er praktisk og
økonomisk mulig — helst omkring 100.
Hvis der er midler til det, kan et eksternt
analyseinstitut benyttes.

■ Sporing og måling af
arbejdsmiljøindikatorer: Undersøg
statistikkerne på det arbejdsmiljøområde,
kampagnen er rettet imod, eller lav selv en
undersøgelse. Forsøg igen at måle før og
efter kampagnen. Hvis det f.eks. handler om
glideulykker, er antallet af disse så faldet
efter kampagnen? For sygdomme eller risici
med lang latenstid er det ikke muligt — og
det kan endog være vildledende — blot at
sammenligne statistikker før og efter
kampagnen. En kampagne kan føre til øget
kendskab og således også til flere
anmeldelser af dårligt helbred, så hvis man
her alene forlader sig på statistikken, kunne
det se ud, som om kampagnen har haft en
negativ effekt. I dette tilfælde kan
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En række simple evalueringsmodeller,
som er anvendt i tidligere kampagner

■ Optælling af antallet af
henvendelser/øget kontakt med
institutionen

■ Optælling af besøg på webstedet
■ Henvendelser vedrørende

informationer/publikationer
■ Tjek af antallet af deltagende

organisationer
■ Optælling af timer, besøg, møder

man har deltaget i
■ Tag-ud-undersøgelse i

publikationer

Eksempel på spørgeskema

■ Har De set vores kampagne om skader som følge af udskridning på arbejdspladsen?
■ Hvis ja, hvor har De så set den?

■ Aviser
■ Direct mail
■ Factory Futures konferencestand

■ Var De klar over, hvad disse ulykker kan betyde for Deres virksomhed, før De så kampagnen?
■ Gav kampagnen Dem øget viden om og forståelse for problemet?
■ Var vores forslag til undgåelse af denne type ulykker anvendelige?
■ Har De implementeret nogle af vore anbefalinger?
■ Hvis ja, har De så registreret et fald i antallet af denne type ulykker?
■ Kunne De tænke Dem at modtage mere information eller støtte?
Tak for ulejligheden med at udfylde spørgeskemaet, som bedes returneret i den frankerede
svarkuvert.
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os på tlf. 0982-87393 eller sende os en 
e-post på: stop.slipping@hsw.org

48
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kampagnen kun vurderes ved at måle
ændringer i kendskab, holdninger og
adfærd. Der vil for alle sager være en
forsinkelse, før kampagnens virkninger slår
igennem, og en nedsivningseffekt, hvilket
gør det nødvendigt at etablere langsigtede
sporingssystemer. Selv om eventuelle
forbedringer ikke alene kan tilskrives Deres
kampagne, kan De dog godt tage noget af
æren, hvis andre undersøgelser skulle pege
på større kendskab til problemet som en
konsekvens af kampagnen.

For at få større viden om
kampagneresultaterne og for at gøre det bedre
næste gang interviewes en lille, men
repræsentativ del af målgruppen. Det kan ske
enten over telefonen, ansigt til ansigt,
individuelt eller i »fokusgrupper«. Stil en
række bredt formulerede spørgsmål om
kampagnen, men giv enkeltpersoner lejlighed
til at udtale sig mere uddybende om andre
spørgsmål. Sådanne personlige interview
genererer ofte værdifulde forslag og giver
Dem mulighed for at få en større forståelse
for de mekanismer, der vil tilskynde
målgruppen til at forbedre arbejdsmiljøet.
Igen betaler det sig at foretage kvalitative
undersøgelser før og efter kampagnen.

Lær af egne undersøgelser og af erfaringerne
med at sammensætte kampagnen.

■ Hvilke styrker og svagheder har
undersøgelserne påvist? Var målgruppen
for bred, så hovedbudskabet blev
udvandet? Hvilke medier gav de bedste
resultater og hvorfor? Har undersøgelserne
bragt nogle skjulte emner for dagen, som
danner grobund for en ny kampagne?

■ Hvor glat gik kampagnen? Var der nogle
problemer med at producere
støttematerialet eller med at tage sig af
henvendelser? Hvordan vil man kunne
undgå disse problemer i fremtiden?

Sæt et bestemt tidspunkt af til at behandle
disse og andre spørgsmål — måske en måned
efter afslutningen på kampagnen.

Kvalitative mål

Gennemfør en
opfølgningsundersøgelse

31
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9.HVAD NU?
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K
Kampagnen er slut, og det blev en dundrende
succes. Nu er det tid at flytte foden fra
speederen og slappe af ... og dog, ikke helt.
Kampagnen har ikke gjort indtryk på alle, og
der er andre sager, det er nødvendigt at tage
op. Når først man har fået smag for
kampagner og opdaget, at det ikke er så svært,
som folk nogle gange tror, får man sikkert lyst
til at blive ved og tage fat på nye problemer.

■ Hold den »gamle« sag i kog: Kig efter
muligheder for at få interessen for den
oprindelige kampagne til at blusse op. Det
kunne være offentliggørelse af en ny
statistik eller en pressemeddelelse om et
tilsvarende problem. En af de hurtigste og
mest omkostningseffektive måder at reagere
på begivenheder som disse er at tage
kontakt til pressen og bruge begivenheden
som løftestang for en bredere tilgang. Hvis
der eksempelvis er en nyhed om en gruppe
arbejdere, som kræver erstatning, fordi de
har været udsat for asbest, kunne De
udsende en pressemeddelelse om risici ved
stoffet og forholdsregler til minimering af
disse. Eller endnu hurtigere: ring til nogle
journalister.

■ Udarbejd en samlet kommunikationsstra-
tegi: De kunne planlægge et rullende
program af arbejdsmiljøinitiativer, der skal
fastholde den interesse, De har skabt på
arbejdsmiljøområdet. Men pas på ikke at
gabe over for meget.

■ Del informationer og erfaringer med andre
organisationer: Lad være med at opfinde
hjulet igen, og undgå de fejl, som andre
allerede har begået. Hold kontakt til
kolleger i lignende organisationer, og lær af
deres erfaringer og del egne erfaringer med
dem. Måske er der nogen i et andet land,
som allerede har haft held med en
kampagne, som kan bruges som skabelon i
Deres område. Eller måske kan De her få
gode råd om specifikke medieproblemer.
Kan der på arbejdspladsniveau tages
kontakt til sikkerhedsrepræsentanter fra
andre organisationer inden for samme
branche? På agenturets såvel som på andre
arbejdsmiljøorganisationers websteder
findes der måske eksempler på kampagner.
På agenturets websted er der også et
onlineforum, som man kan bruge til at
komme i kontakt med andre mennesker.

19
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KAMPAGNE-
TEKNIKKER
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1.TIPS OM UDFORMNING 
OG PRÆSENTATION AF
INFORMATIONS-
MATERIALE

Generelle retningslinjer

Skrivetips

35

K
Kampagnen kan stå og falde med, hvordan
De skriver og visuelt præsenterer Deres PR-
materiale og ledsagende brochurer. Det
betyder dog ikke, at De skal gå i panik og
tilkalde et reklame- eller marketingbureau til
at gøre arbejdet. Det er ikke sikkert, der er
penge til det på budgettet. Mere vigtigt er det,
at De sandsynligvis har evnerne til at gøre
arbejdet selv — muligvis endda af en meget
høj standard. Følger man blot nogle få, simple
regler, er det ikke så svært, som mange tror.

■ Fokuser på et enkelt og simpelt budskab:
Det kan være så basalt som »Asbest
dræber« eller »Fem lette trin til at
nedbringe stress-relaterede sygdomme«.
Hver eneste krog af kampagnen — især
tekst og billeder — skal understøtte dette
budskab. Lad være med at falde for
fristelsen til at bringe andre punkter på
bane. Det vil bare forvirre målgruppen eller
sløre budskabet.

■ Skab en ensartet præsentation og
atmosfære: Alt PR-materiale, lige fra
annoncer til nyhedsbreve, skal ligne
hinanden. Det visuelle udtryk kan variere,
men stilen og tonen skal være identisk. Det
er i høj grad et designspørgsmål og vil
hjælpe til en hurtigere genkendelse af
»produktet« og forstærke de budskaber,
målgruppen har set andre steder.

Brug et klart og forståeligt sprog

■ Forestil Dem, at De står ansigt til ansigt
med et medlem af målgruppen og er ved at
forklare om kampagnens betydning. Brug
de samme ord i kampagnen, som De ville
have gjort i denne situation. 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 EUR i bøde. D
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■ Undgå lange og komplicerede sætninger. Er
De i tvivl, så læs teksten højt og se, om
længden føles naturlig, og meningen er klar.
Et godt udgangspunkt er at skrive, som
man taler, og at udelade unødvendige ord.

Få budskabet frem straks

Enhver, der læser teksten, skal kunne forstå
hovedbudskabet i løbet af få sekunder. Dette
kan gøres på to måder:

■ Overskrifter: Det er overskriften, der
tiltrækker sig opmærksomheden,
sætningen, der formidler essensen i
kampagnen, og får målgruppen til at læse
videre. I arbejdsmiljøkampagner vil
overskriften ofte fokusere på problemet,
hvorefter løsningen kommer nede i
hovedteksten — eller »brødteksten«.
Overskriften skal fortælle så meget af
historien som muligt. Skriv f.eks. ikke bare
»lancering af nyt produkt«. Skriv noget i
retning af »lancering af et nyt
håndteringsapparat kan nedsætte rygskader
med 15 %«. Der er ingen regler for, hvor
lange overskrifter må være, men de er
sjældent længere end en enkelt kort
sætning.

■ 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 emner
og arbejd videre ned til det mindst vigtige. I
annoncer og andet PR-materiale er det
almindeligt at slutte af med en sætning,
som knytter teksten tilbage til overskriften,
men det er ikke væsentligt.

Bryd lange tekstpassager op med
underoverskrifter og andre virkemidler

Store tekststykker virker uinspirerende og
afskrækker ofte folk fra at læse dem. Det er
derfor, aviser, blade og andre erfarne aktører
benytter forskellige virkemidler til at ombryde
teksten som for eksempel:

36

37
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■ Underoverskrifter
■ Punktlister
■ Kursiv
■ Opdeling af afsnit
■ Brug af tekstbokse

Disse teknikker anvendes normalt i
forbindelse med tekst på flere hundrede ord,
for eksempel i nyhedsbreve, artikler,
pressemeddelelser og direct mail-breve.
Anvendt korrekt kan de være nyttige vejvisere
for læserne ved at henlede deres
opmærksomhed på hovedbudskaberne.

■ Vælg det understøttende billedmateriale
med omtanke: Sørg for at illustrere
hovedbudskabet. Brugt med omtanke kan
tegneserier være en god måde at live et tørt
og kedeligt arbejdsmiljøbudskab op på,
ligesom de kan være velegnede til
illustration af ulykker. Men husk, at tekst i
sig selv også kan være særdeles effektiv.

■ Læg vægt på klarhed og enkelhed: Lad
være med at forsøge at fylde for meget på
en side eller en reklametavle. Det vil
undergrave kampagnens fokus og forvirre
målgruppen.

■ Brug egen organisations logo og typografi i
tekster og billeder: Det vil medvirke til at
øge kendskabet til organisationen og
understrege dens konsistens og
professionalisme.

Kampagneslogans

»Læg ikke krop til hvad som helst«

■ Bruger forholdet mellem rygproblemer og
sygdomme i bevægeapparatet.

■ Indeholder det budskab, at rygproblemer
og andre problemer i bevægeapparatet ikke
bør tolereres.

■ Sender det budskab, at det er DEM, der
skal gøre noget.

»Nul arbejdsulykker«

■ Kampagnen handler om forebyggelse af
ulykker på arbejdspladsen og signalerer, at
målet er »nul ulykker«.

■ Forudsætter, at planlægning og ledelse er
afgørende elementer for sikkerhed på
arbejdspladsen.

Sådan forbedres
kampagnens visuelle

virkning

37

En medlemsstat producerede
informationer til fiskeindustrien på
laminerede kort, der var formet som
en fisk. Et udstanset hul igennem
betød, at den kunne hænges op på
båden. Det gav materialet større
chance for at overleve på
arbejdspladsen, ligesom det var
iøjnefaldende. Laminerede materialer
kan også være praktiske til køkkener,
gårde, byggepladser mv.
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■ Forbinder virksomhedens succes med
fraværet af ulykker på arbejdspladsen, hvor
der knyttes an til den kendsgerning, at de
mest succesrige virksomheder også har den
laveste ulykkesstatistik.

»Et sundt samarbejde« (»Working well
together«)

■ En kampagne i byggeindustrien, der skal
forbedre arbejdsmiljøet gennem samarbejde
mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og
deres fagforeninger.

■ Sundt bruges i to betydninger … »sundt« i
betydningen godt helbred og »sundt« i
betydningen på en god og effektiv måde.

■ »Sundt samarbejde« refererer til det at
arbejde på en sund og sikker måde, ligesom
det fungerer godt og effektivt.

■ »Samarbejde« formidler budskabet om at
arbejde sammen og i partnerskab.

»Ryg tilbage i arbejde« (»Back in work«)

■ En kampagne til forebyggelse af rygskader
på arbejdspladsen.

■ På engelsk hedder sloganet »Back in work«
og spiller på de to betydninger af »back«
dels i betydningen »ryg«, dels at der er tale
om en tilbagevenden til arbejdet, idet en del
af kampagnen handler om rehabilitering af
rygskadede.

»Arbejde er en farlig forretning!« (»Work! It’s
a risky business«)

■ En fagforeningskampagne rettet mod
fagforeningernes sikkerhedsrepræsentanter
og arbejdsgivere for at få dem til at arbejde
sammen om at foretage passende og
tilstrækkelige risikovurderinger ifølge
loven.

■ Brugen af ordet forretning antyder, at det er
virksomhederne, som skal sørge for et godt
arbejdsmiljø.

»Arbejde er ikke barneleg« (»Work isn’t
child’s play«)
■ Det er et alvorligt emne.

■ Det er et emne, der kræver planlægning og
ledelse.

■ Børn bør ikke arbejde!

38
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De fleste sikkerhedsvejledninger indeholder
tjeklister og andre praktiske værktøjer.
Herudover kan casestudier fra det virkelige liv
være en særdeles effektiv måde at overbevise
en skeptisk målgruppe om, at det, De foreslår,
er realistisk og opnåeligt. En almindelig folder
eller støttevejledning kan laves om til en serie
af foldere for forskellige brancher ved at
indsætte specifikke casestudier eller tjeklister
tilpasset den aktuelle branche i de forskellige
versioner.

Praktiske værktøjer 
og oplysning 
ved eksempler
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2.SÅDAN FÅR MAN DET BEDSTE
UD AF DE FORSKELLIGE
MEDIER

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser er et must for stort set
enhver kampagne, især ved kampagnens start.
De giver mulighed for at få gratis dækning i
aviser, blade og tidsskrifter samt i de
elektroniske medier, herunder tv, som gør det
muligt at nå ud til tusinder, hvis ikke millioner
af mennesker i den relevante målgruppe.

Men hvilke publikationer og stationer skal
pressemeddelelsen sendes til? Der vil være
hundredvis inden for landets grænser. Lav
først en liste over de publikationer og
stationer, som det er mest sandsynligt, at
målgruppen læser og hører, herunder fagblade
og lokalpresse. Sæt dernæst fokus på dem, 
der vil være interesseret i historien. Ikke alle
vil være det.

Når listen omsider er indsnævret, er opgaven
at finde frem til den enkelte journalist, som
kan forventes at tage sig af emnet.
Oplysningerne findes ofte i medievejvisere,
men ellers må man ringe til publikationen
eller stationen. Send altid pressemeddelelsen
til en navngiven journalist, og er der tid til
det, så ring og hør, om de har modtaget den,
og om de har behov for yderligere
oplysninger.

Første afsnit bør 
indeholde

hovedbudskabet og 
nøgleinformationer til at 
underbygge det. Det bør
fremstå som en nyhed 

i sig selv, hvis resten af 
historien blev 
redigeret bort.

»Meddelelse til 
redaktørerne« bør indeholde 

nyttige informationer, som ikke 
passer naturligt ind i hovedhistorien. 

Det kunne for eksempel være 
baggrunden for det specifikke 

arbejdsmiljøproblem, der sættes
fokus på, enkeltheder omkring 

valg af metode i de undersøgelser, 
der måtte være gennemført, 
og/eller en kort beskrivelse af 

Deres organisation.

Brug et citat 
fra en ekspert

for at give 
historien liv.

Vedlæg mindst et 
telefonnummer til en 

kontaktperson, helst med 
et privat- eller mobilnummer

til besvarelse af opkald
uden for kontortid. 

Journalister arbejder 
ofte sent.
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Angiv et 
frigivelsestidspunkt 

for offentliggørelse, hvis
historien ikke ønskes ud i

medierne før en bestemt dag og
tid. Det respekterer journalisterne.
Dater altid en pressemeddelelse, 

også selv om der ikke er 
angivet et

frigivelsestidspunkt.

Skriv teksten med
dobbelt linjeafstand 

for at gøre den lettere 
at læse og for at give

journalisten
mulighed for at 
gøre notater.

Skriv »Slut« der, 
hvor hovedhistorien 

ender. Det er almindelig
praksis og gør journalisten 

opmærksom på, 
at der ikke mangler 

nogle sider.

Overskriften bør 
fortælle hele historien 

og være så skarp og slagkraftig 
som muligt. Lad være med at 
bruge tid på at udtænke en 
begavet og vittig overskrift.
Journalisterne — eller rettere

redaktionssekretærerne — 
laver alligevel deres egne 

overskrifter. Brug fede typer 
for at fremhæve den.
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Direct mail

Direct mail er et populært medie, når man
ønsker at nå ud til et stort antal navngivne
personer, ofte på meget afgrænsede markeder.
Hvis man ikke selv har en database med
navne, kan den let købes af en marketing-
eller direct mail-specialist i området. Går man
efter en specifik branche, vil en
brancheforening måske stille deres liste til
rådighed. Fagforeninger,
arbejdsgiverorganisationer osv. er måske
villige til at sende informationerne ud sammen
med en af deres egne løbende forsendelser. På
arbejdspladsen er der måske mulighed for at
bruge det interne mail-system, lægge
materialet sammen med lønsedlen eller
rundsende en e-post.

Hvis man synes, kan 
vigtige undermeddelelser 
fremhæves med kursiv 
eller underoverskrifter.
Eller de kan trækkes 

frem med punktlister, så 
læserne kan få et hurtigt 

overblik over brevet.

Undersøgelser har vist, at 
folk næsten altid læser 

et PS i et brev. Brug 
dette til at »opfordre til 

handling«. Mind læserne om, 
hvad de skal gøre, 
hvorfor og hvornår.

Adresser brevet 
til en navngiven 

person.
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Gør teksten 
personlig med ord 

som »De« og 
»Deres 

organisation«.

Hovedbudskabet eller 
»salgs«tilbuddet bør 
indgå i overskriften.
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■ Brug relevante og fængslende billeder. Husk
på, at der konkurreres med andre annoncer
i samme publikation.

■ Overskriften bør i sig selv indeholde alle
nødvendige informationer. I mange tilfælde
er overskriften det eneste, der bliver læst.

■ Brødteksten skal være kort og som
hovedregel ikke være på mere end 200 ord.

■ Medtag en »opfordring til handling« —
fortæl læserne, hvad det er, de skal gøre.
Det kan enten ske i en overskrift eller sidst i
annoncen.

■ Tilføj altid et kontaktnummer eller en
kontaktadresse for yderligere informationer
eller hjælp.

■ For at få et ensartet udseende skal
skriftsnittet og de anvendte farver helst
matche organisationens »corporate
identity«.

Få altid professionel hjælp fra eksterne
bureauer med erfaring i disse medier. Tænk
ikke et øjeblik på at gøre det selv.

Et simpelt budskab og iøjnefaldende
illustrationer er alt, hvad folk kan klare, når
de går forbi en plakat. Det er sjældent, de
stopper op og nærlæser noget.

Avisreklamer

Radio- og tv-reklamer

Plakater
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■ En populær og enkel måde at udbrede
budskabet på arbejdspladsen.

■ Pladsen på opslagstavlerne er trang. Ville
det være bedre med en plakat i A4- eller
A5-størrelse?

■ På et opslag på en opslagstavle kan det
være en god idé at give lidt flere
informationer:

■ overskrift med fede typer, der indeholder
budskabet

■ sidebudskaber (så få som muligt), f.eks.
hvorfor det er vigtigt, og hvad der skal
gøres.

Nyhedsbreve er et nyttigt middel til at holde
folk løbende opdateret med informationer på
områder, hvor der sker en masse, eller hvor
man ønsker at gå i dybden med forskellige
emner. Det største problem er at finde
historier nok til at fylde mere end en udgave
og at få tid til at få hver udgave ud til tiden.
Kan man overvinde begge forhindringer, er
det helt fint. Hvis ikke, bør en alternativ
kanal overvejes. På arbejdspladsen kunne
sikkerhedsudvalget udsende en egentlig
nyhedsside, eventuelt som e-post eller i form
af en spalte i personalebladet.

■ Tilskynd læserne til at kigge inde i bladet
ved at anføre hvilke historier, der er på de
øvrige sider.

■ Giv bladet en tydelig profil, så folk ved,
hvem det er fra.

■ Forsøg at gøre historierne korte og skarpe.
De færreste læsere har mod på at kæmpe
sig igennem dynger af tekst.

■ Bryd store artikler om med
underoverskrifter for at gøre dem mere
indbydende.

■ Brug billedtekster til at fortælle og
understøtte »tophistorien«. Hvis der er et
billede af et nyt produkt, så lad være med
blot at skrive »Det nye produkt«. Skriv i
stedet noget i retning af »Det nye produkt
kan reducere støjforureningen med 15 %«.

Opslagstavler

Nyhedsbreve
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ANMELD VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN!
■ Anmeld alle trusler, skader, 

verbale overgreb og chikane så 
hurtigt som muligt

■ Udfyld hændelsesformularen
fås hos Deres afdelingsleder

■ Kontakt rådgivningstjenester
Ring lokal 123 for hjælp efter en episode

Deres sikkerhedsudvalg: Kampagne til
forebyggelse af vold mod personale
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Brochurer er gode til at formidle
baggrundsviden, som har lang levetid som
f.eks. detaljer om særlige sundhedsrisici og 
-forhold samt PR-materiale om egen
organisation.

■ Den første side bør fortælle læserne alt,
hvad de behøver at vide — hvad brochuren
handler om, og hvorfor den er vigtig. Hold
teksten på denne og de første sider så kort
som mulig for at tilskynde folk til at grave
sig dybere ned i materialet.

■ For folk, der ikke er bekendt med Deres
organisation, kan det være en god idé på
omslagets side to at medtage en lille, diskret
beskrivelse af denne, og hvad der gør den
anderledes.

■ Før læserne gennem teksten på siderne
indeni ved hjælp af overskrifter og
underoverskrifter. Husk, at langt de fleste
vil nøjes med at skimme brochuren.
Hovedpunkterne skal derfor fremstå klart.

■ Citater, som fremstår separat, er en smart
måde at skabe opmærksomhed om
hovedbudskaber på.

■ Overvej at have en lomme på indersiden af
omslagets bagside, så det er muligt at
vedlægge yderligere materiale, der er
tilpasset den enkelte.

Udstillingsstande kan bruges ved en række
forskellige begivenheder

■ Offentlige udstillinger
■ Handels-/fagmesser
■ Mobile PR-udstillinger
■ Lokale udstillinger
■ Private udstillinger eller udsendelser
■ Konferencer
■ Vandreudstillinger, f.eks. i offentlige

områder som indkøbscentre, biblioteker
osv.

Nogle medlemsstater og organisationer har
med succes benyttet en turistbus til at bringe
deres kampagne og budskab helt ud på

Brochurer

Konferencer og udstillinger
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arbejdspladsen. Udover at medbringe
materiale, ressourcer og trænet personale,
udstiller busserne kampagnesloganet udadtil
og giver »mobil« PR. Arbejdsmiljøstande er
velegnede til arbejdspladser.

Planlæg udstillingsstanden

■ Tag stærke farver og visuelle virkemidler i
brug for at fange folks opmærksomhed.
Hvis det er muligt, er det en god idé med
interaktive demonstrationer, som involverer
besøgende til Deres stand. Vis eksempelvis
en video.

■ Hav et enkelt og klart budskab, der
fokuserer på attraktioner og fordele. Det
skal kunne ses på afstand. Sæt ledsagende
informationer og mindre vigtige budskaber
med mindre skrifttyper. Begræns alle
informationer mest muligt, idet de fleste
besøgende kun vil bruge et par minutter på
standen. De har ikke tid til at læse bunkevis
af information.

■ Benyt udstillingsstativer til brochurer, så de
besøgende kan tage informationer med sig.

■ Sørg for, at de personer, der bemander
standen, er venlige og vidende. Der skal
altid være mindst én person til stede. Hav
gerne en »ildsjæl« som ansvarlig for
standen og undgå at en eller anden »venlig
sjæl« assisterer på standen. Hvis der
medbringes eget standudstyr mv., så sørg
for, at man ved, hvordan det stilles op og
tages ned igen.

■ Hvor mange besøgende kommer der?
Hvem er de? Det er vigtigt at have nok
forsyninger af de rette materialer.

■ Sørg for, at standen og materialerne
ankommer til tiden, og at der er tid nok til
at sætte den op, FØR begivenheden starter.

■ Sørg for at medbringe alt nødvendigt udstyr
og materialer — det kan være bord, stole,
kuglepenne, papir, spørgeskema til at
notere spørgsmål fra de besøgende,
stikkontakt til elektrisk udstyr, computer
osv.

■ Følg straks op på initiativer og prioriter
henvendelser.
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Videoer er et populært værktøj til
undervisnings- og uddannelsesformål. De
egner sig også til udstillingsstande, men kan
være dyre at producere. Hold dem på
omkring fem minutter og ikke over 20
minutter for at få maksimal virkning. Efter
dette tidsrum vil den besøgendes
opmærksomhed hurtigt dale. Søg altid
professionel bistand. Det er også nødvendigt
at fremstille ledsagende litteratur, som de
besøgende kan tage med sig hjem. Hvis den
skal bruges til undervisning, er det en
overvejelse værd at producere nogle
interaktive workshop-spørgsmål eller andre
undervisningsmaterialer til brug sammen med
videoen. På arbejdsmiljøområdet kan en video
være nyttig:

■ til at vise god og dårlig praksis

■ som dramatisk rekonstruktion til at vise det
hændelsesforløb, der fører til en ulykke
eller de aktiviteter, der er nødvendige for at
opnå god praksis

■ til at vise konsekvenserne set med ofrenes
øjne, idet disse taler om deres
helbredsproblemer

■ til interaktivitet — ved at afbryde videoens
flow for at spørge, »hvad sker der nu?«,
eller »hvor er risikoen?«

■ for at nå ud til et bredere publikum,
forudsat at de har video, herunder skoler,
seminarier, undervisning på arbejdspladsen
og udstillingsstande. Det kan være en god
idé at udleje videoen. Den kan være nyttig
til undervisning af dem, der ikke bliver
særlig stærkt motiveret af andre
undervisningsmetoder eller ikke har et højt
læseniveau eller, hvis den er gjort meget
visuel, til brug for fremmedsprogede.
Underafdelinger af Deres egen organisation
eller udefra kommende organisationer, som
arrangerer deres egne workshops for at
være med i kampagnen, er ofte glade for at
vise en video.

Arbejdsmiljømyndigheder udlåner ofte
videoer til brug i forbindelse med
arrangementer på arbejdspladsen.

Video
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Som et led i en kampagne med henblik på at reducere antallet af sygdomme i bevægeapparatet,
forårsaget af manuel håndtering i landbrugssektoren, og for at støtte aktiviteterne i den
europæiske arbejdsmiljøuge, fremstillede en medlemsstat en video. 

■ Mål: Støtte bevidstgørelsen og forebyggende arbejde vedrørende manuel håndtering i
landbrugssektoren gennem brug af en video, som illustrerer god praksis.

■ Hovedaktiviteter: Produktion af en 20-minutters ikke-teknisk, stærkt visuel video, der viser
virkelige og typisk manuelle håndteringsproblemer på gårde og praktiske løsninger på
problemerne.

■ Hvad blev der gjort: Problemer i bevægeapparatet er en af de hyppigst forekommende former
for dårligt helbred i landbrugssektoren. Der findes praktiske løsninger, men ofte bliver
problemet ikke erkendt, eller kendskabet til metoderne til afhjælpning heraf er ikke særligt
udbredt. Målgruppen var defineret som landmænd, landbrugsmedhjælpere og
landbrugsstuderende. Målgruppen er generelt ikke parat til at læse detaljeret, teknisk
materiale. Det blev derfor besluttet at lave en ikke-teknisk og stærkt visuel video, hvor der
blev anvendt »lydstumper« og praktiske eksempler for at få budskabet frem. Projektteamet
bestod af en arbejdsinspektør med speciale i landbruget, en ergonom og en videospecialist.
Videoen blev optaget lokalt på gårde med deltagelse af landmænd og landbrugsmedhjælpere.
De arbejdsopgaver, der blev vist i videoen, var:
■ håndtering af kvæg f.eks. får. Løsning:

■ se på personen (uddannelse, erfaring, fysisk egnethed), redskaber (knive, læsseudstyr
mv.), dyret (dets sundhedstilstand og fortrolighed med mennesker)

■ håndtering af slamopbevaringskasser. Løsning:
■ brug anerkendte hejseslynger og passende læsser til at løfte store tremmesektioner
■ brug små tremmesektioner, som det er sikkert at håndtere manuelt, for at skaffe adgang

for pumper og røreværk
■ håndtering af traktorhjul. Løsning:

■ brug et anerkendt hjulhåndteringsværktøj, enten som en fritstående enhed eller
påmonteret en gaffeltruck. Hjulhåndteringsværktøjer kan løfte, bære, rotere og vippe
hjulene til hjælp for montering og afmontering fra traktoren

■ håndtering af 2001 tromler med kemikalier (eksempelvis indeholdende pesticider eller
veterinærmedicin). Løsning:
■ brug et anerkendt tromleunderstel til at flytte og vippe større beholdere
■ planlæg hvor de skal opbevares, så tromlerne ikke skal flyttes så langt

■ håndtering af sække, mælkejunger og andre beholdere. Løsning, hvor det er muligt:
■ skift til mekanisk løfter
■ brug læssere, transportkasser og gaffeltrucks til at håndtere alle materialer
■ stabl leverancerne på en påhængsvogn, så de kan håndteres uden at blive løftet fra

jorden.
Videoen giver også tips til reduktion af risikoen for skader, når byrder løftes eller bæres,
herunder korrekt brug af værktøjer og manuelle håndteringshjælpemidler til: kemiske beholdere,
sække, blokke, batterier, hegnspæle, baller, løse materialer, lange bjælker, tørveballer og
traktortryk.
Videoen blev præsenteret under arbejdsmiljøugen, så den kunne indgå i PR-materialet hertil.
Videoen blev distribueret til alle lokalafdelinger af arbejdsinspektoratet i medlemsstaten. Den er
blevet vist ved landbrugsudstillinger. Hovedmålgruppen er personer med kort beskæftigelse
inden for landbruget, og over 250 kopier af videoen blev gratis distribueret til landbrugsskoler.
Der blev også produceret en længere version med salg for øje.
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En forundersøgelse kan bruges ved kampagnens
start og også senere, når kampagnen skal
evalueres. Den er særligt værdifuld, hvis man er
i færd med at tackle en ny risiko eller et
område, hvor der ikke er lavet nogen
statistikker. For at sikre, at resultaterne er
tilgængelige ved kampagnens start, skal
forundersøgelsen planlægges ordentligt.
Undersøgelser skal planlægges og analyseres
grundigt for at skaffe troværdige resultater til
offentligheden og pressen. Offentliggørelse af
resultatet af en undersøgelse blandt de ansatte
kan være en effektiv start på en kampagne på
egen arbejdsplads.

Internettet er et magtfuldt
massekommunikationsmedie, som kan
benyttes i kampagnen. Det kan anvendes
interaktivt. Journalister og andre
organisationer, som ønsker at skrive om eller
promovere Deres kampagne, vil være glade for
at kunne få kampagnematerialet i elektronisk
form. Anfør altid websteds-adresse på
pressemeddelelser. Det vil være bedst at
anvende en del af webstedet til kampagnen og
angive et direkte link dertil. Hvis de skriver om
Deres kampagne, kan internetbaserede
nyhedstjenester lægge et link til Deres
underside. Ligeledes kan interesserede
organisationer distribuere Deres webadresse og
lægge et link fra deres eget websted til Deres.

Overvej at få lavet en webunderside specifikt
til kampagnen, hvor De:

■ gør rede for kampagnens mål og tidsplan

■ holder de besøgende ajour med
begivenheder og udvikling omkring
kampagnen

■ gennemfører undersøgelser

■ placerer kopier af pressemeddelelser,
foldere, brochurer og plakater. Det vil
begrænse udgifterne til trykning og
distribution betragteligt, især hvis man
ønsker at producere farvestrålende og
iøjnefaldende illustrationer. Dette kan være
en måde at øge distributionen på uden

Undersøgelser 

Kampagne via internettet
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ekstraomkostninger. Det gør det også
muligt at nå ud til interesserede, som man
ikke har med på mailinglisten. Overvej at
gøre alle informationer tilgængelige både i
html- og pdf-format

■ placerer illustrationer, slogan osv., som
pressen og andre interesserede kan bruge og
downloade

■ bruger undersiden interaktivt til at:

■ anmode organisationer om at tilmelde sig
kampagnen via webstedet

■ indsamle relevante casestudier eller
praktiske tiltag fra kampagnedeltagere

■ udvikle kampagnenetværk

■ oprette et forum for
diskussion/udveksling af god praksis

■ giver en lang række supplerende
informationer, som det ikke ville være
muligt at offentliggøre og distribuere ad
traditionelle kanaler

■ placerer fotos og illustrationer mv., som det
ville være dyrt at trykke og distribuere

■ opretter links til andre beslægtede
informationskilder.

Mange organisationer har erfaret, at
distribution af væsentlige
arbejdsmiljøoplysninger via cd-rom kan være et
effektivt støtteværktøj, eksempelvis til
formidling af information til små virksomheder.
Sammenlignet med en trykt publikation kan en
cd-rom indeholde store mængder informationer,
og en cd-rom er let at opbevare, pakke og
forsende. En cd-rom kan bruges interaktivt og
som undervisningsmateriale. Der kan udsendes
løbende opdateringer.

Cd-rom 
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Andre idéer

■ Radio- og tv-drama — en medlemsstat fik en radiodramaserie om livet på landet til at bringe
ulykker på en gård i et af afsnittene

■ Teater — en medlemsstat har skabt teaterstykker over arbejdsmiljøtemaet

48
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KAMPAGNER
PÅ SPECIFIKKE
OMRÅDER
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1.SMÅ OG MELLEMSTORE
VIRKSOMHEDER (SMV’ER)

55

S
SMV’erne har begrænset tid og ressourcer til
at gennemføre deres egne kampagner eller til
at deltage i andres. De har færre menneskelige
ressourcer og mindre adgang til informationer
end store virksomheder med egen
bedriftssundhedstjeneste. Det er ikke
sandsynligt, at man vil kunne nå ud til dem
via arbejdsmiljøområdets specialblade. For at
nå ud til dem skal budskabet være særdeles
relevant og placeret et sted, hvor de kan få øje
på det.

Nogle tips fra agenturets undersøgelse:

■ Benyt personlige kontakter til at nå ud til
SMV’er. At satse udelukkende på
presseomtale vil næppe være effektivt. Den
mest effektive måde at skabe kontakt på er
ved arbejdspladsbesøg, men deltagelse på
messer, kurser, workshops og regionale
seminarer kan alt sammen være en del af
markedsføringsstrategien.

■ Få pålidelige partnere til aktivt at støtte
kampagnen og sprede budskabet. Dette er
med til at skabe interesse og opbygge tillid
blandt målgruppen. Det kan være
arbejdsgiversammenslutninger og
brancheorganisationer, handelskamre og
(gensidige) forsikringsselskaber. Ved at
involvere lokale afdelinger bringes
kampagnen tættere på SMV’erne.

■ Gør budskabet så relevant som muligt for
fortravlede ejere af SMV’er, som har mange
jern i ilden. Kommunikationen skal være
direkte og formidlet i en forretningsmæssig
sammenhæng. De vil gå efter lette og
færdige løsninger. Giv dem praktiske
værktøjer, konkrete eksempler og
casestudier.

■ Forlang ikke for meget. Tilstræb en trinvis
forbedring for at motivere SMV’erne til at
gøre noget.

■ Den forretningsmæssige vinkel kan være et
særdeles effektivt budskab til SMV’erne,
hvoraf mange slås for økonomisk
overlevelse.

■ Arbejdsinspektører og andre eksterne
støtteorganer kan have brug for informatio-
ner om og undervisning i, hvordan man til-
trækker og støtter SMV’erne i kampagnen.
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■ Det er ikke særlig sandsynligt, at de
mindste SMV’er har en fagforening på
arbejdspladsen. Nogle nationale
myndigheder har dog samarbejdet med
fagforeninger om SMV-kampagner.
Fagforeningerne kan nemlig have interesse i
at vise arbejdsgiverne i SMV’er, at de kan
tilbyde dem positiv bistand på
arbejdsmiljøområdet ved for eksempel at
hjælpe dem med at overholde lovgivningen
og sørge for uddannelse.

Ideer til at nå ud til SMV’er:

■ En cd-rom med grundlæggende og vigtige
oplysninger viste sig at være en populær del
af en SMV-kampagne. Virksomhedsbesøg
forud for kampagnens start var med til at
få budskabet frem.

■ Mange SMV’er er medlem af en
brancheforening. Indryk artikler og
annoncer i fagtidsskrifterne. Især for
SMV’erne vil budskabet være mere
effektivt, hvis det rettes mod de særlige
risici, der gælder for deres branche og
illustreret med eksempler derfra.
Informationer i fagtidsskrifter skal have et
klart brancheorienteret budskab. Få om
muligt brancheforeningen med som
kampagnepartner. Det vil give større
troværdighed og relevans.

■ Der findes også små organisationer eller
foreninger for erhvervsdrivende. Brug dem
til at sende oplysninger direkte til deres
medlemmer.

■ Tilskynd store virksomheder til at
samarbejde med deres underleverandører
om sundhed og sikkerhed. Fremstil PR-
materiale, som de store virksomheder kan
distribuere. Tilskynd ligeledes de store
virksomheder til at støtte de små via
»nabohjælp«-ordninger.

■ Placer information hos et handelskammer
m.m. og iværksæt anden form for
samarbejde gennem handelskammeret.

■ En arbejdsmiljøbus kan benyttes som et
mobilt hjælpemiddel til at formidle
budskabet om sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen direkte til døren eller til
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SMV’en. Denne metode benyttes f.eks. i
byggepladskampagner. Hvis bussen er
udstyret med en annonce udenpå, tager den
samtidig budskabet med rundt i gaderne.

■ SMV-støtteprogrammer med direkte
kontakt f.eks. ved regionale institutioner
eller arbejdsinspektorater kan være det
mest effektive, men de er
ressourcekrævende.

■ For at få SMV’erne i tale har nogle
medlemsstater brugt ordningen fra
mange virksomheder med afholdelse af
morgenmadsmøder. Små møder eller
seminarer for 15-20 deltagere i
lokalområdet kan være langt mere
effektive end store konferencer.

■ Benyt personlige invitationer og kontakt.

■ Gennemførelse af SMV-kampagner, som
omfatter arbejdspladsbesøg, hvor der
aftales individuelle mål med SMV’erne,
kan være effektive til at få gang i
udviklingen. Resultaterne kan bruges
som casestudier til generel styrkelse af
kampagnen.

■ Få en troværdig og succesfuld
virksomhedsleder til at søsætte kampagnen
og aflevere budskabet om et godt
arbejdsmiljø.

■ Få en stand, eller iværksæt en aktivitet i
forbindelse med messer og lignende
arrangementer.

■ Sats på det lokale, herunder lokalpressen.

En opskrift på succes? En kampagne for
SMV’er inden for hotel- og
restaurationsbranchen

I en medlemsstat har arbejdsmiljømyndighe-
derne ført kampagner for at forbedre arbejds-
miljøvilkårene i hotel- og restaurationsbran-
chen, hvor der findes mange SMV’er. En
række af de større organisationer inden for
branchen driver ofte filialer på franchisebasis,
så de enkelte franchisetagere i realiteten
fungerer som SMV’er:

■ Første skridt var at danne en »kontakt-
gruppe« bestående af relevante grupper, der
opererer inden for branchen — f.eks.:
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■ brancheforeninger inden for hotel og
restauration

■ brancheforeningen for ølproducenter

■ brancheforeningen for fabrikanter af
storkøkkenudstyr

■ fagforeninger

■ offentlige cateringorganisationer

■ den relevante del af arbejdsinspektoratet,
som dækker arbejdspladser inden for
hotel- og restaurationsbranchen.

■ Der er produceret en serie målrettet
informationsmateriale, bl.a. om at skabe
bedre kendskab til lovgivningen og om
arbejdsgiverens pligter, omkostningerne ved
ulykker og den forretningsmæssige vinkel.
Desuden er der udarbejdet materiale om
ulykkesrisici (herunder glide-, snuble- og
faldulykker, skære- og forbrændingsulykker
samt risikoen ved udstyr og manuel
håndtering).

■ Det valgte informationsformat var en serie
korte, gratis informationsblade om
enkeltstående emner, som let kunne
fotokopieres og reproduceres i fagblade
eller udleveres ved arbejdsinspektørers
besøg på arbejdspladserne. Vejledningen
blev produceret i samråd med alle i
kontaktgruppen, hvilket sikrede, at den
havde opbakning hos dem alle, og at
budskabet var rigtigt.

■ Informationsmaterialet blev indrykket i
brancherelaterede fagblade og distribueret
af fagforeninger, ligesom andre af
restaurationsbranchens
medlemsorganisationer distribuerede det til
deres medlemmer.

■ Messer for restaurationsbranchen blev
ligeledes benyttet til distribution af
informationer.

■ På denne måde blev budskabet om at
udvise omhu og forsigtighed i storkøkkener
o.l. udbredt til SMV’er og andre.
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2.PÅ EGEN ARBEJDSPLADS
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Det kan tænkes, at sikkerhedsrepræsentanter,
ledere, fagforeningsrepræsentanter eller
præventive råd har et ønske om at
gennemføre kampagner for bedre kendskab til
og handling omkring arbejdsmiljøet på deres
egne arbejdsplader. Mange af de idéer, der er
fremlagt her i stor skala, kan koges ned eller
tilpasses til den enkelte arbejdsplads. En
begivenhed som den europæiske
arbejdsmiljøuge skaber et godt afsæt for en
arbejdspladskampagne. Nedenfor er der en
tjekliste for planlægningselementer og for
arbejdspladskampagner. Selv på den mindste
arbejdsplads kan der hentes gratis oplysninger
hos den lokale arbejdsmiljømyndighed til
omdeling, organisering af et forslagsskema
mv.

■ Hvad er formålet med en
arbejdspladskampagne?
■ Markedsføre en ny politik
■ Øge kendskabet
■ Påvirke til f.eks. at indberette ulykker,

bruge manuelle håndteringshjælpemidler
eller foretage risikovurderinger

■ Hvem skal inddrages?
■ Sikkerhedsrepræsentant
■ Den øverste ledelse, f.eks. for at opnå

dennes støtte og tilsagn
■ Afdelingsledere
■ Fagforeninger
■ Sikkerhedsudvalgsmedlemmer
■ Entreprenører

■ Nogle planlægningselementer:
■ Er der sikret opbakning fra den øverste

ledelse?
■ Er det muligt af få tildelt et budget?
■ Kan der opnås støtte fra navngivne

personer i andre afdelinger? Det er under
alle omstændigheder nødvendigt at få
kampagnen ud fra eget kontor eller
skrivebord. Hvem er de nøglepersoner
inden for hvert arbejdsområde, som De
skal have fat på og møde?

■ Er der en forestående begivenhed, som
kan bruges som løftestang for et
sundhedsfremmende initiativ?
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■ Få tilladelse til at bruge opslagstavler,
intern mail, indstik i lønsedler,
kopimaskine osv.

■ Gennemgå ulykkerne på egen
arbejdsplads for at få nogle faktiske tal
for kampagnen, eller foretag en
arbejdspladsundersøgelse.

■ Er der en edb-afdeling? Er det muligt at
få denne til at indskanne noget materiale,
så der kan produceres en plakat, folder
mv.?

■ Hvilke planlagte muligheder er der for at
præsentere kampagnen? Møder i
bedriftssundhedstjenesten, møder med
centrale ledere osv.

■ Vælg budskabet over for den enkelte:
brug eksempelvis budskabet om
»budgetbesparelser« over for den øverste
ledelse. Brug argumentet med »mindre
personalefravær« over for afdelingsledere.

■ Opfølgning og evaluering:
■ Arranger om muligt opfølgende

begivenheder såsom seminarer ved for
eksempel at give et sammendrag af, hvad
der skete.

■ Evaluer om muligt kampagnen. Gives der
mere erhvervsuddannelse? Er der
gennemført risikovurderinger? Er
ulykkesprocenten faldet? Vær
opmærksom på, at en kampagne kan øge
kendskabet til arbejdsmedicinske
problemer og således føre til en stigning i
antallet af anmeldte helbredsproblemer.
Det, der ved første øjekast kunne se ud
som en negativ effekt, er i virkeligheden
en positiv effekt.

■ Nogle idéer:
■ Brug den europæiske arbejdsmiljøuge,

eller vælg et emne, som allerede er
udvalgt som kampagneemne af de lokale
arbejdsmiljømyndigheder.

■ Afhold en åben arbejdsmiljødag eller
oplysningsdag. Inviter talere fra
arbejdsmiljømyndigheder, fagforeninger
mv., og inviter dem til at have stande.

■ Arranger en udstilling på arbejdspladsen
— for eksempel ved indgangen til

arbejdspladsen.
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■ Uddel internt produceret
informationsmateriale, eller få kopier fra
den lokale arbejdsmiljømyndighed.

■ Bring informationerne i det interne
nyhedsbrev.

■ Start en nyhedsside med »spørgsmål om
sikkerhed« fra sikkerhedsudvalget.

■ Distribuer information om kampagnen
via e-post, eller læg det på webstedet
(nogle virksomheder har intranet til
personalet).

■ Vis en video. Mange
arbejdsmiljømyndigheder udlåner
videoer.

■ Foretag særlige risikovurderinger af
emnet for kampagnen.

■ Sæt mål for forebyggelse i de enkelte
afdelinger.

■ Afhold en række workshops i de enkelte
afdelinger.

■ Lad en afdeling gå på »fareopdagelse« i
en anden.

■ Lav konkurrencer og quizzer
• Plakatkonkurrence
• Slogankonkurrence
• Arbejdsmiljøquiz mellem afdelinger
• Konkurrence om at finde løsninger for

god praksis.

■ Tilskynd medarbejderne til at komme
med idéer til forbedringer og god praksis,
måske ved at uddele præmier.
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Rygge til fremtiden

Som led i et samlet initiativ til
reduktion af ulykker som følge af
manuel håndtering afholdt et hospital
en åben arbejdsmiljødag.
Sikkerhedsudvalget stod for
planlægningen. Personaleafdelingen
og fagforeningen havde
informationsstande med litteratur og
personale til at besvare spørgsmål. De
lokale arbejdsmiljømyndigheder var
også repræsenteret med en stand med
materialer, og en lokal leverandør af
hjælpemidler til løft af patienter gav
demonstrationer. Der blev også
arrangeret et mindre seminar, hvortil
centrale afdelingsledere var inviteret,
og hvor talerlisten bestod af en
ledende medarbejder, en
fagforeningsrepræsentant og en
repræsentant for det lokale
arbejdsinspektorat.
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YDERLIGERE OPLYSNINGER OG KILDER
I det følgende er angivet nogle kilder til yderligere oplysninger om arbejdsmiljøkampagner og
kampagnemateriale, hvoraf en del er vist i dette dokument. Nærmere enkeltheder om kampagnerne og
materialer findes på følgende internetadresser.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur: Alle agenturets publikationer og oplysninger, der findes på
agenturets websted: http://osha.eu.int kan downloades gratis. Specifikke oplysninger om kampagner
findes på http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/ Agenturets Nyhedsbreve indeholder ligeledes
rapporter om de seneste kampagner i Europa og medlemsstaterne og kan downloades fra
http://agency.osha.eu.int/publications/newsletter/

1 »Nul arbejdsulykker« er temaet for den europæiske arbejdsmiljøuge 2001 — en
informationskampagne afholdt af medlemsstaterne i oktober 2001. Yderligere oplysninger findes på
http://osha.eu.int/ew2001/

2 Oplysninger om aktiviteterne i forbindelse med »Læg ikke krop til hvad som helst«, som blev afviklet
under arbejdsmiljøugen 2000 om forebyggelse af sygdomme i bevægeapparatet, findes på adressen
http://osha.eu.int/ew2000/

Yderligere oplysninger om den kampagneundersøgelse, der henvises til i dette dokument, findes på
http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/

Arbejdsmiljøagenturets websted indeholder links til medlemsstaternes websteder, hvor informationer om
nationale aktiviteter i forbindelse med arbejdsmiljøugen og andre kampagner kan findes.

European Trade Union Technical Bureau (De europæiske fagforeningers arbejdsmiljøinstitut).
Aktiviteterne omfatter:

3 »Europe under Strain« kampagne til forebyggelse af arbejdsbetingede sygdomme i bevægeapparatet:
http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html

4 Støtte til den internationale RSI-dag (belastningsskader) sammen med EFS og FFI.

5 Østrig »Backen wir«. Arbejdsmiljøproblemer i bagerier. Yderligere oplysninger fra dr.
Elsbeth Huber, Zentral Arbeitsinspektorat tlf.: (43-1) 711 00 63 81.

Østrig AUVA Workers Compensation Board

6 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen) cd-rom med
risikovurdering rettet mod små virksomheder (AUVA med forskellige partnere).

7 Mekanikerlærlinge, skoleprogram, mediepakke. Yderligere oplysninger fra ing.mag. C. Schenk, 
Dr. M. Rotte, AUVA.

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Adalbert Stifter Straße 65, A-1200 Wien.
www.auva.at

8 Østrig Bundesarbeitskammer, Referat Arbeitnehmerinnenschutz, Prinz Eugen Straße 20-22, A-1040
Wien. Informations- (kom i form) cd-rom og brochure produceret som et led i kampagneaktiviteterne
i forbindelse med arbejdsmiljøugen 2000 sammen med forskellige projektpartnere.

Belgien Prevent, Arbejdsmiljøinstitut.

9 Øvelser til forebyggelse af belastningsskader, pauseskærm http://www.prevent.be/screensaver/
Udvalg af plakater fra Prevent på http://www.prevent.be/prevent/pre07.nsf/webaffiches

10 Belgien KBC forsikring og Handcentra medicinsk organisation, »Hands are vulnerable, hands are
valuable« kampagne. Nærmere enkeltheder hos KBC-Verzekeringen, Diestsestraat 269, B-3000
Leuven.

Danmark, Arbejdstilsynet, www.arbejdstilsynet.dk

11 Program for inspektionskampagne i støberibranchen. Yderligere informationer fra Lars Rasmussen,
Tlf. (45) 39 15 22 10, e-post: LRA@arbejdstilsynet.dk
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12 Udstillingsstand for lokalt arbejdsinspektoratet. Gennemført som en del af aktiviteterne i forbindelse
med arbejdsmiljøugen 2000.

13 Danmark, BST Esbjerg. Forskellige kampagneplakater på
http://www.bst-esbDemg.dk/tekst/nyheder/nyplakat.htm
http://www.bst-esbDemg.dk/tekst/nyheder/plakat.htm f.eks. »Stop før De brænder ud« 
stress-plakat.

14 Danmark, NUL Arbejdsulykker. Kampagnemateriale http://www.arbejdsulykker.dk/html/mat.html

15 Finland, Invalidilitto ry, Kumpulantie 1 A, FIN-00520 Helsingfors. Brochure om håndtering af
personer, indgår i kampagneaktiviterne vedrørende arbejdsmiljøugen 2000.

16 Finland, lokalsamfundsuge. Yderligere enkeltheder fås hos arbejdsmiljøinspektoratet i
Kymi, Postboks 145, FIN-53101 Lappeenranta.

17 Finland, Wellmedia. Kampagnemateriale til arbejdsmiljøugen 2000. Kontakt:
http://www.wellmedia.fi/

18 Frankrig, EUROGIP INFOS, nr. 27, marts 2000, 55 rue de la Féderación, F-75015 Paris.

19 Frankrig, INRS. Forskellige plakater fra INRS på http://www.inrs.fr/indexproDeresfo.html

20 Frankrig, INRS. »Tegneseriestribe« distribueret som indstik i det regionale magasin »Prévenir« og
produceret af CRAM, Caisses régionales d’assurance maladie.

21 Frankrig, Ministeriet for beskæftigelse og ministeriet for sundhed. Fælles initiativ om nålestiksskader
på sundhedspersonale. Yderligere information på http://www.sante.gouv.fr/pdf/m5817.pdf og
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/contamination/index.htm

Tyskland, BAUA, »Medieneinsatz im Arbeitsschutz«. Brug af medier på arbejdsmiljøområdet, BAUA,
Tyskland

Tyskland, BAUA (1999). Medieneinsatz für Sicherheit und Gesundheit. Tagungsband 3.
Medienworkshop’98, Dortmund 1998.

22 Tyskland, BGZ. Berufsgenossenschaftliche Zentale für Sicherheit und Gesundheit. Kampagne til
reduktion af cement-dermatitis. Detaljer fra GISBAU, Gefahrstoff-Informationssystem der
Berufgenossenschaften der Bauwirtschaft, Hungener Str. 6, D-60389 Frankfurt am Main.
www.GISBAU.de

Germany Breucker, Gregor et al. (1998): Success Factors of Workplace Health Promotion. European
Network for Workplace Health Promotion Project Paper No. 1. Essen: Federal Association of Company
Health Insurance Funds, BKK Bundesverband. http://www.baua.de/whp-net/

23 Informationsbrochure om manuel håndtering.

Belgien Prevent, Arbejdsmiljøinstitut. http://www.prevent.be

Ireland Health and Safety Authority.

24 Detaljer fra kampagner som Safe Towns/safe working campaign på
http://www.hsa.ie/osh/focusmnu.htm

25 Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmiljøugen 2000, bl.a. en annoncekampagne for offentlig
transport og program for regionale seminarer. Se websted på http://www.hsa.ie/osh/ew2000.htm

26 Kampagne vedrørende skoleelever og sikkerhed i landbruget, poesikonkurrence.

27 Annoncekampagne med brug af kendte personer.

28 Lamineret kort for sikkerhed i fiskeriet.

Nærmere enkeltheder om ovenstående aktiviteter fra HAS, 10 Hogan Place, Dublin 2, Irland,
http://www.hsa.ie
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29 Italien, Emilia-Romagna. Regional »Stop asbest« kampagne Togliamocelo Dalla Testa Amianto.
Informationer på http://www.regione.emilia-romagna.it/amianto/index.htm

30 Italien Regione Lazio, Giunta Regionale. Plakat produceret i anledning af Det Europæiske
Arbejdsmiljøår på http://www.regione.lazio.it/internet/index.htm (klik på »Portale sanità« for at
komme til arbejdsmiljøsektionen).

31 Italien CGIL, CISL, UIL. Speciel RLS (MSD) udgave af 2087 magazine, produceret som led i
aktiviteterne i forbindelse med arbejdsmiljøugen 2000.

32 Luxembourg Association d’Assurance Contre les Accidents, Kontor: 125 Route d’Esch, L-1471
Luxembourg.

33 Nederlandene TNO Arbeid. Eksempler på kampagner og støttemateriale findes på
http://nl.osha.eu.int/publications/campaigns/arbocampagne2000.stm
http://www.arbo.nl/publications/campaigns/

34 Nederlandene, Socialministeriet, »Stop RSI kampagne«, 1999

35 Portugal IDICT. Detaljer fra kampagner på internettet via
http://www.idict.gov.pt/campanhas/index1.htm for eksempel kampagne i tekstilbranchen.

Af andre aktiviteter kan nævnes:

36 IDICT »sikker arbejdsplads« program.

37 IDICT »sikkert arbejde, bedre fremtid« skoleprogram.
Nærmere enkeltheder fra IDICT, Avenida da República, 84, 5º Andar, P-1600–205 Lissabon.

Spanien INSHT. Katalog over samtlige plakater findes på:
http://www.mtas.es/insht/information/carteles.htm#catalogo Eksempler på kampagner og materialer:

38 Silla de ruedas: http://www.mtas.es/insht/campa/nov_10_99.htm

39 »No te dejes pegar por los pegamentos« plakat.
http://www.mtas.es/insht/images/carteles/Car_015_imp.jpg
http://www.mtas.es/insht/information/car_015.htm

»Hace diez minutos« kampagne http://es.osha.eu.int/news/#noticias indeholder et »tríptico« og et
»documento«. Der findes også nyheder fra andre organisationers kampagner på dette link.

40 Spanien Marine Social Institute (IMS) »Deres sikkerhed ombord på et skib er ingen leg«. Yderligere
oplysninger fra INSHT, C/Torrelaguna 73, E-28027 Madrid.

41 Spanien CC.OO. Kampagne om sygdomme i bevægeapparatet
http://www.ccoo.es/cgi/mixer.exe/campanas.mix Yderligere oplysninger fås fra Angel Carcoba,
Departmento de Salud Laboral, Fernández de la Hoz, 12, E-28010 Madrid.

41a Musemåtte om skærmsikkerhed produceret af CC.OO. federación sindical de administración
pública.

42 Spanien UGT. International arbejdsmiljødag, 28. april. Kampagnemateriale på:
http://www.ugt.es/campanas/28abril.htm

43 Sverige, Arbetarskyddsnämnden, Kampagne om isocyanater. Alle materialer, herunder tjeklister,
brochurer mv. findes på adressen: http://www.asn.se/service/isoc.html (svensk)
http://www.asn.se/htmdoc/isoeng.html (engelsk)

Sverige, Arbetsmiljöverket. Arbejdsmiljøstyrelsen. Dette websted indeholder samtlige forsider fra styrelsens
brochurer, plakater mv. http://www.av.se/publikationer/broschyrer/43ochframat.shtm

44 Arbetarskyddsstyrelsen (nu en del af det svenske Arbetsmiljöverket). Plakat fra kampagne om
sygdomme i bevægeapparatet, 2000.
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45 The Health and Safety Executive (HSE/Arbejdsmiljøstyrelsen) http://www.hse.gov.uk har fremstillet
forskellige branchespecifikke udstillingsstande og støttebrochurer samt risikospecifikke PR-emner.

Kampagnedetaljer på http://www.hse.gov.uk/new/index.htm. For eksempel kampagnen:4

46 »Good Health is Good Business«.

47 HSE »Back on the Farm« video om manuel håndtering i landbrugssektoren, ISBN 0 7176 1866 8,
produceret i forbindelse med kampagneaktiviteter som led i arbejdsmiljøugen 2000, kan bestilles
online via http://www.hsebooks.co.uk fra HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk.

Videoen bruger kommentatorstemme. Ved at udskifte kommentatorstemmen, kan den således
produceres i andre sprogversioner. Henvendelser til Andrew Wetters, Publicity & Press Promotions,
Directorate of Information and Advisory Services, Health and Safety Executive, Daniel House,
Trinity Road, Bootle, U.K.

48 Det Forenede Kongerige. Fælles kampagne mellem HSE og byggeindustrien »Working Well
Together«. Et eksempel på at føre kampagne via et websted. http://wwt.uk.com/

49 Det forenede Kongerige TUC (britisk LO). Rygbeskyttelseskampagne
http://www.vl28.dial.pipex.com/backcare.htm Partnerorganisationer: The Forum of Private Business,
websted: www.fpb.co.uk BackCare, websted: www.backpain.org Oplysninger om andre TUC-
kampagner på http://www.vl28.dial.pipex.com/

50 Det forenede Kongerige UNISON. Detaljer om arbejdsmiljøaktiviteter som f.eks. kampagner
vedrørende risikovurdering, samarbejde i partnerskaber og nålestiksskader på
http://www.unison.org.uk/home/index.htm

51 Det forenede Kongerige Department of Health »nul-tolerance« kampagne om vold mod
sundhedspersonale. Nærmere detaljer på http://www.nhs.uk/zerotolerance/intro.htm

Hazards magazine websted: Links til forskellige fagforeningskampagner på arbejdsmiljøområdet på
www.hazards.org/campaigns

New Zealand Department of Labour. »Bright Ideas for Promoting Safety and Health in Your Place of
Work — The A to Z Book of«. Oplysninger om bestilling af denne gratis publikation findes på webstedet
for New Zealands arbejdsministerium på http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/index.html
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Bilag 1: CASESTUDIER FRA KAMPAGNER

Arbejdsmiljøugen — en partnerskabskampagne 
Mål: Arbejdsmiljøugen er en oplysningskampagne, der har til formål at gøre Europa til et sikkert og sundt
sted at arbejde. Det sker ved at fremme aktiviteter, der kan reducere antallet og omfanget af
arbejdsbetingede ulykker. Hovedformålet er at stimulere arbejdsmiljøaktiviteter på de enkelte
arbejdspladser. Et sekundært mål er at fremme en fælles europæisk holdning og aktivitet på
arbejdsmiljøområdet. Her tænkes bl.a. på direktiver og retningslinjer.

Målgrupper: Heri indgår alle størrelser organisationer, virksomheder og arbejdspladser fra alle brancher.
Alle, der beskæftiger sig med arbejdsmiljøspørgsmål er velkomne til at deltage, og især
arbejdsmiljøinstitutioner og -organisationer, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, virksomheder,
ledere, arbejdstagere og sikkerhedsrepræsentanter. Der gøres en særlig indsats for at producere materiale
og planlægge aktiviteter, som kunne være interessante for små og mellemstore virksomheder (SMV’er).
Det forventes, at de deltagende organisationer vedkender sig det europæiske element i deres aktivitet.

Partnere: Der er tale om en partnerskabskampagne i stor skala. Kampagnen koordineres af Det
Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Den understøttes af samtlige medlemsstater, Europa-Kommissionen og
Europa-Parlamentet, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Den er en enestående mulighed for at
stille skarpt på betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Kampagnen koordineres af
agenturet, og den gennemføres i alle 15 medlemsstater — plus f.eks. de nye ansøgerlande.

Timing og tidshorisont: Selve arbejdsmiljøugen er en begivenhed, der afholdes hvert år i oktober, men
selve kampagnen afvikles hvert år over hele året. Arbejdsmiljøugen følger så i slutningen af eller nær
slutningen af kampagnen. De deltagende partnere har et vist spillerum. Hver medlemsstat bestemmer selv
den nøjagtige uge i oktober under hensyntagen til lokale forhold. Et år rykkede en medlemsstat for
eksempel arbejdsmiljøugen for aktiviteter om sygdomme i bevægeapparatet, så den faldt sammen med en
national »rygbeskyttelsesdag«, som var arrangeret af en ngo. Herved blev de begge i stand til at
gennemføre fælles aktiviteter.

Hovedbudskaber: Hvorfor der opstår ulykker på arbejdspladsen og dårligt helbred, hvor dyre de er, at de
kan undgås, især ved anvendelse af de EU-direktiver, der er gennemført i national lovgivning, og at De er
velkommen til at bruge ugen til selv at iværksætte forebyggende aktiviteter, hvorved ovennævnte
problemer undgås.

Form og metoder:

■ Det er en decentral »rammekampagne«. Det egentlige informationsmateriale (brochurer, plakater,
informationsblade, logo og slogan) produceres på alle medlemsstaternes sprog. Medlemsstaterne
producerer selv deres eget materiale og planlægger aktiviteter, der er afpasset efter den nationale
kontekst og behov. Medlemsstaterne har selv ansvaret for at give alle med interesse i arbejdsmiljøet —
helt ned på arbejdspladsniveau — et incitament til at engagere sig. Nogle medlemsstater fremsender
således information om arbejdsmiljøugen til et stort antal arbejdspladser og bruger fagforeninger og
arbejdsgiverorganisationer til at sende oplysningerne videre til deres medlemmer. Mange af disse
organisationer fremstiller deres eget materiale og bruger arbejdsmiljøugen som afsæt for deres egne
aktiviteter. Mange af de øvrige eksempler på kampagneaktiviteter, der er beskrevet her, blev gennemført
som led i informationskampagnen i forbindelse med arbejdsmiljøugen.

■ Hvert år udpeges et nyt fokusområde, som vælges i samråd med nøgleaktører (nationale
administrationer, fagforeninger og arbejdsgivere).

■ Der findes ikke nogen fiks og færdig opskrift på en aktivitet under arbejdsmiljøugen, og aktiviteterne
kan variere fra det helt simple til det mest ambitiøse.

■ Af arbejdspladsaktiviteter kan bl.a. nævnes:
■ specielle risikoidentifikations- og vurderingsaktiviteter, sikkerhedstjek på arbejdspladsen mv.
■ udannelsesseminarer eller workshops
■ arbejdsmiljøugen
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■ informationsmateriale, der skal udbrede kendskabet på arbejdspladsen
■ »nabohjælp«-ordninger, hvor store virksomheder opfordres til at støtte de mindre
■ konkurrencer eller ordninger med forslag, der skal udvikle og udveksle god praksis
■ stimulering af medarbejdernes og/eller deres repræsentanters deltagelse
■ en ny arbejdspladspolitik med iværksættelse af forebyggelsesinitiativer under arbejdsmiljøugen.

■ Nationale og regionale organisationer har bl.a. deltaget i følgende aktiviteter:
■ distribution af informationspakker
■ annoncering på busser, banegårde mv.
■ lancering af videoer eller nye retningslinjer under arbejdsmiljøugen
■ lancering af en regional netværksgruppe under arbejdsmiljøugen
■ meddelelse af forskningsresultater eller et nyt forebyggelsesprogram under arbejdsmiljøugen
■ afvikling af konkurrencer om god praksis
■ organisering af en hjælpetjeneste, der løb over en uge. Ved telefonerne sad specialister.

■ Forhold af særlig interesse for arbejdsmiljøugen lægges på agenturets websted og medlemsstaternes
tilsvarende websteder. Andre deltagende organisationer opfordres til at gøre oplysningerne tilgængelige
via deres egne websteder. Materiale og logo kan downloades frit.

■ Der er tale om en løbende serie af kampagner, og erfaringerne viser, at den tager til i styrke.
Medlemsstaterne er ved at udvikle de nødvendige strukturer til vedligeholdelse heraf. I nogle
medlemsstater stiger antallet af aktivt deltagende arbejdspladser år for år.

Risikovurderingskampagne i partnerskab mellem fagforening og arbejdsgivere
Formål: At sikre, at forholdene omkring sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen lever op til
arbejdsmiljølovgivningen, og især at få arbejdsgivere i den offentlige sektor til at gennemføre
risikovurderinger, som foreskrevet i EU’s direktiver og i national lovgivning.

Mål:

■ Alle arbejdsgivere skal foretage risikovurderinger i samråd med fagforeningen.

■ Arbejdsgiverne skal tilskyndes til at indgå en »sikkerhedspagt« med fagforeningen, og samarbejdet
mellem fagforeninger og arbejdsgivere skal forbedres.

Tidshorisont og timing:

■ En kampagne over ét år.

■ Et regeringsskifte og en ny regeringspolitik blev brugt som afsæt for at fremme samarbejdet mellem
arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmiljøministeren tilsagde sin støtte til lanceringen af kampagnen.

■ Startskuddet til kampagnen skulle efter planen lyde i maj måned, adskillige måneder før den europæiske
arbejdsmiljøuge i oktober, hvor den næste fase af aktiviteter gik i luften. Navnlig blev
sikkerhedsrepræsentanterne opfordret til at kontrollere arbejdspladsen med det formål at lokalisere
eventuelle problemer i relation til risikovurdering.

■ Kampagnen sluttede i april det følgende år. Arbejdsmiljøets Internationale Dag den 28. april blev
benyttet til at gentage kampagnebudskabet endnu en gang og til at slå fast, at den aktivitet, der var
startet under kampagnen, skulle fortsætte, også efter at kampagnen formelt var slut.

Budget: I budgettet indgik øremærkede midler til brancher og regioner til fremme af deres egne aktiviteter
og begivenheder som led i kampagnen.

Organisation: Der blev etableret et kampagneteam bestående af arbejdsmiljøafdelingen, sektorgrupper og
regionale kontorer, uddannelsesafdelingen og presse- og PR-afdelingen. Det var vigtigt for at sikre, at hele
fagforeningen tog kampagnen til sig, og at et landsdækkende initiativ blev gennemført på arbejdspladsen.
Risikovurdering er et meget bredt emne, og sektorgrupperne, regionerne og de lokale afdelinger på
arbejdspladserne blev opfordret til at tilpasse kampagnen med fokus på de risici, der var mest relevante for
dem.
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Metoder:

■ Der blev fremstillet pjecer og detaljerede retningslinjer samt praktiske ressourcer, f.eks. plakater,
klistermærker og »illustrationer« af risikovurderingsprocessen. Disse blev distribueret via fagforeningen
til samtlige fagforeningsafdelinger på arbejdspladsen, og arbejdsgiverne blev opfordret til at skaffe sig
og benytte det samme materiale. Materialet blev produceret og trykt før kampagnestart. Eftersom
kampagnen vedrørte bedre overensstemmelse med lovgivningen, blev de nationale
arbejdsmiljømyndigheders informationer og retningsliner indarbejdet i fagforeningens retningslinjer.

■ Der blev planlagt uddannelse for fagforeningsforhandlere i sektorerne og kampagnekoordinatorer i
regionerne, fagforeningsrepræsentanter på arbejdspladsen, fælles program mellem arbejdsgivere og
fagforening om oplæring på arbejdspladsen. Uddannelsen blev planlagt og gennemført før kampagnens
start og løbende i hele kampagneperioden.

■ Der blev forfattet en tekst, som regionerne og de enkelte fagforeningsafdelinger på arbejdspladsen
kunne bruge til at skrive til lokale arbejdsgivere med en redegørelse for kampagnen og en opfordring til
at deltage. Arbejdsgiverne blev opfordret til at gennemføre arbejdsmiljøvurderinger sammen med
fagforeningens arbejdsmiljørepræsentanter og til, sammen med fagforeningen, at udarbejde en fælles
prioriterings- og handlingsplan til gennemførelse af de nødvendige forbedringer. Arbejdsgiverne blev
ligeledes opfordret til sammen med fagforeningen at komme med fælles udtalelser til den lokale presse i
forbindelse med deres deltagelse i kampagnen.

■ Der blev udarbejdet brevmasker til brug ved meddelelser til den lokale presse.
■ Standardmateriale, såsom pressemeddelelse, slogans, tegneserier og andre illustrationer blev gjort

tilgængelige på fagforeningens websted til brug på lokalt niveau eller for arbejdsgiverne til brug i
personaleblade.

■ Der blev iværksat en national pressekampagne — med koordinerede lokale lanceringer. Der blev
udarbejdet »standard«-pressemeddelelser i forbindelse med lanceringen, og hele kampagnen blev
produceret på fagforeningens hovedkontor og sendt til sektorer, regioner og de lokale
fagforeningsafdelinger på arbejdspladsen, så de kunne tilpasses individuelt til de særlige forhold.
Omkostningseffektiviteten ved en høj arbejdsmiljøstandard på arbejdspladsen blev understreget, og
mediedækningen skete via de erhvervsrettede medier, herunder landsdækkende radio samt det største
erhvervsblad. 

■ Blandt de regionale tiltag var fælles seminarer med regionale arbejdsgiverforeninger.
■ Det lokale arbejdsinspektorat blev inviteret til at deltage i fagforeningsplanlagte arrangementer og til at

uddele sit eget vejledningsmateriale.
Evaluering: Kampagnen var målbar, idet der forud herfor blev gennemført en undersøgelse med det formål
at finde ud af, hvor mange arbejdsgivere, der havde foretaget en risikovurdering, som også kunne bruges
som PR-materiale. Efter kampagnen blev der foretaget en opfølgende undersøgelse.

Tilrettelæggelse af en fagforeningskampagne for øget bevidsthed og indsats på
tværs af medlemslandene 
Målene er:
■ at øge kendskabet til årsager til og forebyggelse af arbejdsbetingede sygdomme i bevægeapparatet
■ at fremme gennemførelsen og håndhævelsen af EU-lovgivning, national lovgivning og andre officielle

tiltag
■ at sikre ensartethed i gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne
■ at plædere for skærpede EU-krav og -retningslinjer om sygdomme i bevægeapparatet.

Partnere: Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) tog initiativ til kampagnen og brugte sit
tekniske bureau til at koordinere kampagnen med de nationale forbund og europæiske sektorgrupper.
Kampagnen blev bakket op af Den Internationale Arbejderorganisation (ILO).

Planlægnings- og udviklingsproces:
På et EFS-seminar om sygdomme i bevægeapparatet slog deltagerne til lyd for, at der var behov for og
motivation til på tværs af fagforeningerne at gennemføre en kampagne for større kendskab og aktion, der
skulle samle de individuelle aktioner på en effektiv måde.
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Der blev etableret en tværnational projektgruppe, der skulle koordinere og drøfte
kampagneforberedelserne. For at finde frem til de rigtige kampagneelementer og få alle fagforeninger fra
de forskellige medlemsstater og europæiske sektorsammenslutninger med på holdet, blev der arrangeret to
workshops. Endvidere blev der omdelt et spørgeskema til indsamling af oplysninger om nationale
fagforeningsaktiviteter om sygdomme i bevægeapparatet.

På den første workshop drøftede man resultaterne af spørgeskemaet, og allerede eksisterende nationale
kampagner blev præsenteret. Deltagerne foreslog mål, midler og ressourcer til nye aktiviteter og meldte sig
til at udføre individuelle opgaver. De forskellige ansvarsområder blev fordelt, og der blev fastsat en
tidsplan. Derved blev kampagnen bygget op omkring allerede eksisterende, effektive individuelle
kampagner, samtidig med at den fik en europæisk vinkel.

Ved den anden workshop drøftede man en handlingsplan, der blev vedtaget. Endvidere blev der udarbejdet
en liste over forhandlingsområder og uddannelsesbehov. Der blev vedtaget en struktur for kampagnen,
ligesom de nødvendige midler (materialer/uddannelse osv.) blev afsat. Deltagerne fik ansvaret for
forskellige dele af kampagnen, som de skulle arbejde videre med.

Kampagneforslagene blev fremlagt på møder i arbejdsmiljøudvalget for at sikre, at dette var enigt og
bakkede op om kampagnen.

Metoder:

Der blev lavet en »værktøjskasse« af europæiske ressourcer, bl.a.:
■ en grafikplakat
■ en detaljeret brochure med praktiske oplysninger om årsager til og forebyggelse af sygdomme i

bevægeapparatet, casestudier af forebyggende aktiviteter og eksempler på
fagforeningskampagneaktiviteter og materiale

■ en specialudgave af et nyhedsbrev om arbejdsbetingede sygdomme i bevægeapparatet.
Der blev iværksat tiltag til udveksling af materiale mellem de nationale organisationer.
Der blev afholdt en række seminarer rundt omkring i Europa for at fremme kampagnen yderligere.
En fremtrædende featureartikel om kampagnen, pressemeddelelser og materiale blev lagt på webstedet
http://www.etuc.org.tutb/uk/msd.html med links til andre relevante websteder, såsom
Arbejdsmiljøagenturet.
Timing: Der blev benyttet andre begivenheder som nøgledata til at fokusere på egne aktiviteter, herunder
den europæiske arbejdsmiljøuge om sygdomme i bevægeapparatet i oktober 2000 og en international dag
for belastningsskader den 28. februar.

Reklamekampagne i offentlige transportmidler (busser og tog) i medlemsstaterne
til fremme af arbejdsmiljøugens tema om forebyggelse af arbejdsbetingede
sygdomme i bevægeapparatet
Mål: En medlemsstat iværksatte en reklamekampagne til støtte for arbejdsmiljøugens aktiviteter om
arbejdsbetingede sygdomme i bevægeapparatet. Et professionelt bureau blev sat på opgaven, og både
fagforenings- og arbejdsgivergrupper blev konsulteret om formen.
Målsætninger:
■ at øge kendskabet til den europæiske arbejdsmiljøuge og betydningen af at forebygge sygdomme i

bevægeapparatet og opfordre til deltagelse i arbejdsmiljøugen
■ at nå ud til et meget bredt publikum, herunder SMV’er og deres ansatte
■ at bruge denne til at supplere en meget bred vifte af aktiviteter i forbindelse med arbejdsmiljøugen om

arbejdsbetingede sygdomme i bevægeapparatet.
Primære aktiviteter: 

■ Fremstilling af iøjnefaldende reklamemateriale, som blev placeret på busser og tog (indvendigt og
udvendigt) i de større byer.

■ Brug af denne annoncering i to faser — i foråret for at introducere temaet for arbejdsmiljøugen og
under selve arbejdsmiljøugen.
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■ Brug af samme annoncemateriale i plakatstørrelse for at gøre det bredt tilgængeligt og få det anvendt i
forbindelse med andre aktiviteter.

Hvad blev der gjort:

Der blev udarbejdet annoncemateriale, som blev anbragt på offentlige transportmidler rundt om i de
større byer, bl.a. på tog og busser. Der blev lavet annoncer til udendørs såvel som indendørs brug. På
denne måde var det ikke kun brugere af offentlige transportmidler, som fik kampagnen at se, men også
bilister, cyklister og fodgængere. Det potentielle publikum var derfor særdeles bredt. Materialet blev
designet, så det også kunne anvendes i plakatformat, eksempelvis til brug på virksomhedernes
opslagstavler.

Annoncekampagnen på de offentlige transportmidler blev fulgt op af radio- og avisreklamer og brugt som
supplement til en række aktiviteter i forbindelse med arbejdsmiljøugen, f.eks. konkurrencer i
telefonprogrammer, en række gratis seminarer rundt omkring i landet og en informationspakke, ligesom
der blev lagt oplysninger på webstedet med bl.a. casestudier.

Timing: Annonceringen skete i to faser. Målet med den første annonceringsfase i foråret var at øge
kendskabet til arbejdsmiljøugen og temaet om sygdomme i bevægeapparatet, at motivere arbejdsgivere og
arbejdstagere til at søge yderligere oplysninger samt motivere virksomhederne til at begynde at lave deres
egne planer for aktiviteter i løbet af arbejdsmiljøugen. Målet med den anden annonceringsfase var at
underbygge den første fase.

Partnerskabsaftale mellem fagforening, ngo og mindre firmaorganisation om
rygbeskyttelse
Partnere: En landsdækkende fagforening gik sammen med en mindre virksomhedsorganisation og en ngo,
der beskæftiger sig med kampagner og rådgivning om alle former for rygsmerter. De engagerede også
forskellige specialister til at støtte deres rygskadekampagne under arbejdsmiljøugen.

Mål: At sætte øget fokus på omfanget af rygproblemer i SMV’er og de tiltag, der skal tages i form af:
■ fremlæggelse af resultatet af en undersøgelse af rygproblemer i SMV’er under arbejdsmiljøugen
■ etablering af en telefonlinje med ekspertrådgivning under arbejdsmiljøugen.

Organisering og metoder:

Der skulle gennemføres en undersøgelse af omfanget af rygproblemer, kommende forebyggende initiativer,
virkningerne heraf samt en undersøgelse af det eksisterende kendskab til forebyggelse af rygproblemer i
1 500 små virksomheder. Undersøgelsen skulle tilrettelægges, så dens resultater kunne bruges til at
reklamere for kampagnen under arbejdsmiljøugen. Undersøgelsen bestod af et skriftligt spørgeskema samt
personinterview med repræsentanter for små virksomheder i et forum af private virksomheder.
Resultaterne af undersøgelsen blev offentliggjort i rapportform under arbejdsmiljøugen og blev brugt til at
reklamere for telefonlinjen. Rapporten kom med anbefalinger til initiativer til støtte for kampagnens
forebyggende mål, herunder støtte til små virksomheder til håndtering af problemer omkring rygsmerter:
uddannelse om årsager og forebyggelse, skattemæssige tiltag og forbedret og gratis adgang til alternativ
behandling.

Der blev åbnet en telefonlinje under arbejdsmiljøugen, hvor små virksomheder og deres ansatte kunne få
råd om forebyggelse og behandling af arbejdsbetingede rygsmerter. De, der ringede til telefonlinjen, fik
tilsendt information om håndtering af arbejdsbetingede rygsmerter og spurgt, om de kunne tænke sig at
blive ringet op af et panel af eksperter, herunder advokater, ergonomer, sikkerhedskonsulenter,
fysioterapeuter og kiropraktorer, som kunne vejlede dem i juridiske spørgsmål, om forebyggelse og
metoder til at blive hurtigt rask. Forskellige eksperter og ekspertorganisationer var blevet kontaktet og
bedt om i løbet af arbejdsmiljøugen at stille sig til rådighed for telefonlinjen, som var åben fra mandag til
fredag i tidsrummet 9.00-21.00.

Forud for arbejdsmiljøugen udsendte de tre organisationer i fællesskab 100 000 uddannelsesplakater til små
virksomheder for at markedsføre telefonlinjen og for at øge kendskabet til mulighederne for at afhjælpe
problemet. Det skete under overskriften »healthy backs work better« (raske rygge arbejder bedre).
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I løbet af sommeren forud for arbejdsmiljøugen i oktober og i perioden op hertil blev der fremstillet
adskillige fælles pressemeddelelser med baggrundsinformation om disse aktiviteter og især for at gøre
opmærksom på telefonlinjen.

Pressemeddelelser og plakater mv. blev gjort tilgængelige på hvert af de tre organisationers websted.
Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt i løbet af arbejdsmiljøugen i form af en pressemeddelelse, som
blev lagt på hver deltagende organisations websted. Casestudier om rygsmerter hos arbejdstagere med
rygproblemer blev ligeledes indsamlet og brugt til at markedsføre målene for kampagnen.

En lokalsamfundsuge — koncentreret kontrol i et lokalsamfund 
Deltagere: Denne »lokalsamfundsuge« involverer alle ansatte i det regionale arbejdsmiljøinspektorat.

Mål: At stimulere arbejdsmiljøktiviteter i SMV’er i et specifikt lokalsamfund.

Organisation og metoder:
Der gennemføres under den europæiske arbejdsmiljøuge en målrettet kontrol i små virksomheder med
mindre end 20 ansatte samt andre støtteaktiviteter til udbredelse af kendskabet i et udvalgt område (f.eks.
med 10 000 indbyggere). Til brug for kontrollen i denne uge er byen inddelt i områder, som er fordelt
imellem inspektørerne. Hver inspektør aflægger hver SMV i sit område et besøg af 20-30 minutters
varighed. Inspektøren danner sig under besøget et overblik over situationen, kontrollerer den obligatoriske
arbejdsmiljøkontrakt, giver relevante råd og uddeler brochurer. Hver inspektør besøger over en 2-3 dages
periode i gennemsnit 20 virksomheder. Yderligere vejledning tilbydes telefonisk.

Før starten på »lokalsamfundsugen« udsendes der en pressemeddelelse til den lokale presse og radio (og
tv, hvis det er relevant).

Der sendes breve til relevante organisationer: arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, erhvervsfaglige
skoler og institutter, forsikringsselskaber og brancheforeninger.

Under »lokalsamfundsugen« arrangeres der normalt en udstilling i samarbejde med relevante
samarbejdspartnere og ekspertbistand fra den permanente arbejdsmiljøudstilling i social- og
sundhedsministeriet. Lokale leverandører, f.eks. af personligt beskyttelsesudstyr, bliver bedt om at sende
materiale til udstillingen. Forskningsinstitutter, som arbejder med risikovurdering, fremlægger deres
resultater og metoder på virksomhedsniveau.

Sektorspecifik fagforeningskampagne om arbejdsbetingede sygdomme i
bevægeapparatet »Arbejder De, eller slider De Dem selv op?« 
Formål: bl.a. at øge antallet af organisationer, som anerkender arbejdsbetingede sygdomme i
bevægeapparatet, informere arbejdsstyrken om risici og forebyggende handlinger.

Organisation:
Eftersom fagforeningen er opbygget i sektorer, var det nødvendigt at hente opbakning og støtte fra de
enkelte sektorgrupper. Kampagnen blev derfor organiseret ved, at der blev oprettet et planlægningsteam
med deltagelse af sektorgrupperne og ved, at kampagnen blev tilpasset de forskellige sektorers specifikke
risici, jobtyper og behov. Kampagnen har således fokuseret mere på skærmterminalarbejde i banksektoren
og den offentlige administration, manuel håndtering i sundhedssektoren, kasseassistenter i supermarkeder
og stuepiger i hotelsektoren. Det gjorde samtidigt kampagnen mere attraktiv og relevant for arbejdsgiverne
i de forskellige sektorer.

Hovedaktiviteter
De 5 kampagnetrin er følgende:

■ Der gøres en forstærket indsats for at anvende relevant lovgivning i praksis, eksempelvis i forbindelse
med manuel håndtering og skærmdisplayudstyr.

■ Der udvikles og fremmes en fleksibel metode til indkredsning, vurdering og forebyggelse af risici for
sygdomme i bevægeapparatet i virksomhederne.
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■ Nedbringelse af risikoen gennem praktisk arbejde på virksomhedsniveau.

■ Træning af fagforeningsfolk.

■ Evaluering af kampagnens gennemslagskraft.

Kampagnen har fungeret på tre niveauer. Niveau et består af en bred informations- og
opmærksomhedskampagne, som har til formål at fremme gennemførelsen af lovgivningen samt forebygge
risikoen for arbejdsbetingede sygdomme i bevægeapparatet. Niveau to forholder sig til konkret arbejde for
at skabe opmærksomhed på arbejdspladsniveau ved at hjælpe virksomheder og sikkerhedsrepræsentanter
med at lave præsentationer om sygdomme i bevægeapparatet ved at arrangere virksomhedsbesøg og
møder med medarbejdere, ved at lære fagforeningernes forebyggelseseksperter at identificere de primære
faktorer, som fører til sygdomme i bevægeapparatet, samt opmuntre dem til at forlange risikovurdering og
forebyggende foranstaltninger. Niveau tre vedrører indgreb i virksomheder, hvor man ved, at der findes en
risiko for arbejdsbetingede sygdomme i bevægeapparatet.

Kampagnemetoderne har omfattet bred distribution af plakater og foldere til virksomheder samt
uddannelsesaktiviteter.

En særdeles vellykket del af kampagnen har været etablering af fælles uddannelse i sektorerne med
deltagelse af enkeltvirksomheder og gensidige arbejdsskadeforsikringsselskaber. For eksempel blev der
sammen med en større hotelkæde arrangeret fælles uddannelse rettet mod stuepiger.

Resultater:

Flere sektorspecifikke træningsprogrammer, blandt andet i samarbejde med forebyggelsesafdelingen under
den gensidige forsikringsorganisation.

Mere information tilgængelig for medarbejderne på arbejdspladsen om risici og forebyggelse.

Større erkendelse blandt arbejdstagere og arbejdsgivere af årsager til og forebyggelse af sygdomme i
bevægeapparatet.

Stigning i antallet af arbejdspladsrisikovurderinger og -undersøgelser samt efterfølgende
forebyggelsesplaner.

Stigning i antallet af branchespecifikke aftaler om sygdomme i bevægeapparatet, eksempelvis med
hotelkæder.

Kampagne mellem forskellige offentlige administrationer — initiativ vedrørende
skader forårsaget af nålestik 
Mål: At reducere antallet af ulykker og skader som følge af nålestik og andre skarpe genstande i
sundhedssektoren.

Partnere: Arbejdsministeriet og sundhedsministeriet. Dette tværministerielle initiativ omfatter bl.a.:
information, erhvervsuddannelse, forskning og samarbejde med producenter vedrørende
produktsikkerhed.

Metoder:

Der blev planlagt og udstedt en række officielle cirkulærer, bl.a. om:

■ tilvejebringelse af baggrundsinformation med fokus på de lovgivningsmæssige krav

■ præcisering af, hvordan blodbårne sygdomme overføres i sundhedsplejen, og hvordan de bør undgås.

Alle relevante oplysninger findes på de respektive websteder.

Evaluering af en direct mail-kampagne til bekæmpelse af belastningsskader 
Mål: At øge kendskabet til og styrke den forebyggende indsats mod arbejdsbetingede sygdomme i
bevægeapparatet.

Målgruppe: Arbejdsgivere og ansatte. Arbejdsgiverne blev brugt til at formidle kampagnen over for de
ansatte.
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Metoder: Direct mail med supplerende informationsmateriale. En arbejdsmiljømyndighed informerede
50 000 arbejdsgivere med mere end 20 ansatte om risikoen for belastningsskader ved skærmarbejde.
Arbejdsgiverne kunne bestille gratis informationsmateriale til omdeling til personalet. Der blev endvidere
oprettet et websted, hvor informationerne var tilgængelige for både arbejdstagere og arbejdsgivere, og
derudover blev der fremstillet en cd-rom.
Evaluering: Kampagnen blev evalueret efter syv måneder. I evalueringen indgik et skøn over antallet af
henvendelser og evaluering af ændret opmærksomhed og adfærd på arbejdspladser samt holdninger til
kampagnematerialet inklusive en cd-rom. Det fremgik af evalueringen, at omkring 25 000 arbejdsgivere
havde bedt om informationsmaterialet. For 40 % af disse var deres viden om belastningsskader og deres
fokus på problemerne på virksomhedsniveau øget. I alt 25 % af arbejdsgiverne sagde, at på grund af
kampagneinformationen blev der nu truffet ekstra foranstaltninger i virksomheden. Kendskabet til
belastningsskader er også steget for 80 % af arbejdstagernes vedkommende, og 33 % traf foranstaltninger
efter at have set cd-rommen. Folk var tilfredse med nytteværdien, formen, indholdet og brugervenligheden
af cd-rommen (vurderet til 7,2 på en skala til 10). Arbejdsgiverens rolle som formidler blev vurderet som
positiv, idet det gav et afsæt for fælles initiativer.

En langsigtet og faseopdelt kampagne — rettet mod virksomheder
»Godt helbred er en god forretning« — arbejdsmiljøkampagne i medlemsstat

Mål: At skærpe bevidstheden om, hvad et ordnet arbejdsmiljø betyder for arbejdsgiveren. At forbedre
arbejdsmiljøet ved at forbedre arbejdsmiljøstyringen på arbejdspladsen.
Hovedbudskab: Godt helbred er en god forretning. Der blev gjort brug af virksomhedsbudskabet og
fagterminologi som f.eks. »økonomiske fordele«, »investeringer«, »forretningssucces«, »undgå
retsforfølgelse« osv., »forebyg dårligt helbred i dag og begynd at værne om Deres personale og overskud«.
Symbolet for den nationale møntfod indgik i kampagnelogoet.

Målgruppe: Arbejdsgivere, direktører og ledere, herunder SMV’er.

Tidshorisont: Stor og generel kampagne, som løber over flere år og er opdelt i flere faser for at få et
præcist fokus i hver fase og for at holde gang i kampagnen.

■ Fase 1: Støj, belastningsskader og astmafremkaldende stoffer

■ Fase 2: Dermatitis, cancer, asbest

■ Fase 3: Hånd-/armvibrationer, opløsningsmidler

■ Fase 4: Konsolideringsfase, der bygger på tidligere aktiviteter for at overtale lederne til at gøre en
indsats omkring alle risici, der er behandlet i de tidligere faser.

Organisation og metoder:
■ Materiale: Der blev produceret et udvalg af materiale med en virksomhedsvinkel, der gik lige på og

hårdt, og der blev givet praktisk information i et klart og overskueligt sprog, om, hvad der skal til for at
få styr på arbejdsmiljøet. I hver fase blev der fremstillet en særskilt vejledning om de specifikke risici.
Materialet bestod af brochurer, vejledninger, henvisninger til bestående materiale, videoer mv.
Materialet gør udstrakt brug af casestudier af arbejdspladsinitiativer, der illustrerer, hvilke praktiske
forbedringer der er sket, og hvad de har betydet i form af besparelser for den berørte virksomhed. 

■ Metoder: Blandt metoderne har været at få en velkendt og succesrig person fra erhvervslivet til at slå på
tromme for kampagnebudskabet, at stille skarpt på erhvervsmedier og -fora, direct mail,
morgenmadsseminarer og -møder.

Kampagne om nye kemiske risici
»Arbejder De med isocyanater og polyuretan? ADVARSEL! Der er fundet nye risici!« —
informationskampagne

Kampagnepartnere: Initiativet til kampagnen blev taget af en fagforening for metalarbejdere og arrangeret
af »Joint Industrial Safety Council«, som er et samarbejde mellem arbejdsgiver- og
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arbejdstagerorganisationer til fremme af arbejdsmiljøet. De direkte involverede parter var de
arbejdsmedicinske klinikker og fagforeningerne såvel som arbejdsgiverorganisationerne.

Hvorfor: For at agere på baggrund af nye forskningsresultater.

Mål: At skabe øget opmærksomhed om risici forbundet med arbejdet med isocyanater og polyuretan, at
fremme risikoidentifikation og arbejde for mere sikker håndtering af disse stoffer på arbejdspladsen.

Metoder: Der blev skabt opmærksomhed omkring kampagnen gennem artikler, brochurer og via
kommunikation gennem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Arbejdspladser og andre i
målgruppen blev kontaktet via direct mail, tjeklister, selvevalueringsskemaer og brochurer. Der blev
gennemført praktiske test og casestudier på udvalgte arbejdspladser. Artiklerne vakte stor interesse, hvilket
kom til udtryk i en række artikler i aviser og tidsskrifter samt omtale i radio og tv. Generelle og
branchespecifikke brochurer formidlede hovedbudskabet, herunder nye forskningsresultater og de deraf
følgende implikationer for håndteringen.

»Stop asbest« — et regionalt kampagneprogram 
Hvorfor: Initiativet blev til på baggrund af ny lovgivning om asbest.

Målsætning: At informere om nye former for kontrol og håndtering af farerne ved asbest.

Målgrupper: Lokale administrationer, relevante brancheorganisationer, berørte virksomheder og
oprydningsarbejdere samt offentligheden.

Form: National kampagne, der føres gennem regionale programmer.

Metoder: Identifikation af steder, hvor der anvendes asbest, gennemførelse af forskning og undersøgelser
vedrørende reduktion af risikoen ved håndtering af asbest og vejledning af de personer, der arbejder med
asbest. Kampagnen blev ført gennem regionale programmer og tilpasset regionernes specifikke behov.
Kampagnen blev opdelt i flere faser, som hver især opererede med en række PR-produkter. For kampagnen
i sin helhed blev der fremstillet et logo, billeder og et slogan. Disse PR-produkter blev understøttet af
optællingskort til registrering af steder med asbest samt af en informationsmappe med brochurer, foldere
og en diskette. Oplysningerne blev lagt på webstedet. Kampagnen nåede ud til offentligheden ved hjælp af
seminarer, informationsstande osv. Der blev indrykket annoncer og tekniske artikler i fagblade for de
berørte brancher. Der blev åbnet en telefonisk hotline til besvarelse af spørgsmål.

I visse områder blev det specifikke program fulgt op af en PR-kampagne rettet mod offentligheden. 

Arbejder De med isocyanater og polyuretan?
ADVARSEL! Der er fundet nye risici!

➤ Indledning

➤ Nye risici!

➤ Er De klar over, om der findes isocyanater i de kemiske produkter, De
arbejder med?

➤ Kan jeg blive syg af det?

➤ Er De blevet undersøgt af en læge?

➤ Hvordan kan jeg beskytte mig selv?

➤ Bør der foretages måling af luftkoncentrationen?

➤ Har De fået nogen form for træning?
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Kampagne med begrænset budget for små virksomheder (bagerier) 
Partnere: Forbundsministeriet for arbejde, sundhed og sociale anliggender, gennemført af et regionalt
arbejdsinspektorat. Samarbejde med bagerlavet og bagernes brancheorganisation samt et
ulykkesforsikringsselskab.

Mål: At nedbringe mængden af støv fra mel i bagerier og tilskynde til forbedringer af
håndteringsprocedurer.

Metoder: For at indsamle data og få inddraget flere mennesker blev der sendt et spørgeskema ud til alle
bagerier med anmodning om aktiv deltagelse. I tilslutning til analysen arrangerede bagerlavet
medlemsmøder i regionens forskellige distrikter. På disse møder var der indlæg fra inspektører og en
arbejdsmediciner om emnet. Der blev afsat tid til diskussion og udveksling af erfaringer blandt
medlemmerne. Folk, der var ramt af sygdom som følge af melstøv, beskrev deres lidelser, og der blev vist
videoer med korrekt håndtering. Deltagerne fik udleveret en informationspakke og gratis støvmasker.
Kampagnen blev understøttet af stigende mediedækning, og de informationsansvarlige repræsentanter fra
bagerlavet tog ud og besøgte bagerier.

Program om en kampagne for branchekontrol 
Kampagnekoordinatorer: Arbejdsmiljømyndigheder. Lokale tilsynsførende er ansvarlige for de enkelte
aktiviteter.

Mål: At skærpe bevidstheden om og overholdelsen af arbejdsmiljølovgivningen.

Tidshorisont: Den planlagte kampagne strækker sig over en periode af adskillige år.

Format: I en nærmere fastlagt periode føres målrettede sektor- eller branchespecifikke kampagner, der
dækker alle miljøspørgsmål inden for den pågældende branche. Alle kampagner er landsdækkende og
gennemføres efter et fælles koncept, hvilket sikrer en ensartet myndighedsudøvelse. For at sikre dette
bliver der udarbejdet en vejledning for tilsynsførende, en besøgsplan og en vejledning for virksomhederne.
Branchen bliver på forhånd adviseret om kampagnen, så koordinatorerne får mulighed for at forberede
dens gennemførelse. Der involveres så mange aktører som muligt fra branchen og fra
arbejdsmiljøområdet.

Metoder: Forskellige metoder, herunder informationsfoldere, undervisning, rådgivning og tilsyn.
Kampagnens effekt vil ofte afhænge af kombinationen af aktiviteter og metoder i relation til de specifikke
arbejdsmiljøanliggender, kampagnen er rettet imod.

Eksempel: Støberikampagne planlagt af arbejdsmiljømyndighederne.
En styregruppe af støberieksperter udarbejdede det kampagne-/informationsmateriale, som skulle uddeles
både til virksomhederne og til de tilsynsførende. En vejledning for de tilsynsførende indeholdt information
om støbeprocessen, risici ved kemikalier, ergonomi, støj, ulykker og hånd-/armvibrationer. Et besøgsskema
gjorde det muligt at gennemføre ensartede tilsyn. Vejledningen til virksomhederne indeholdt informationer
og tjeklister for de forskellige processer. Tilsynet blev gennemført i to tempi: Først et tilsynsbesøg og ca. tre
måneder senere et kontrolbesøg. Tilsynsaktiviteterne blev fulgt op af uddannelsesforløb, en konference og
en telefonisk hotline.
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Bilag 2: YDERLIGERE TIPS FRA AGENTURETS
UNDERSØGELSE

Det Europæiske Miljøagentur har indsamlet data fra en række organisationer i hele Europa, som har
gennemført arbejdsmiljøkampagner. De råd og informationer, der er kommet ud af det, er brugt til at
udarbejde denne håndbog. Yderligere idéer og forslag herfra er anført nedenfor. Yderligere oplysninger om
disse kampagneaktiviteter kan findes på agenturets websted på www.europe.osha.int/systems/  Selv om de
er baseret på nationale eller regionale kampagner, er mange af budskaberne relevante for kampagner
internt i virksomheder. Ideerne kan overføres til lokalt plan, og der er angivet nogle forslag hertil.
■ Personlig kontakt til SMV’er ved hjælp af enkel og direkte information er det mest effektive.
■ En undersøgelse kan skaffe vigtig baggrundsviden for en kampagne og sætte fokus på lanceringen af

kampagnen. Resultaterne kan også benyttes ved fastlæggelse af prioriteringer og mål for kampagnen.
Undersøgelsen eller spørgeskemaet kan indgå i kampagnematerialet, så deltagere som for eksempel
individuelle virksomheder kan bruge det til at undersøge deres egne forhold.

■ Benyt casestudier og eksempler fra det virkelige liv. Pilotundersøgelser før starten på kampagnen kan
også være en hjælp til fastlæggelse af kampagnens form og indhold.

■ Præmieordninger for god praksis kan være en god måde at motivere til handling på og give
arbejdsmiljøtiltag i virksomhederne en vis prestige. Gennemførte casestudier kan formidles som en del
af kampagnen.

■ Til arbejdsgiverne — gå efter virksomhedsbudskabet. Til arbejdstagerne — gå efter budskabet om den
enkeltes helbred.

■ Man kan ikke forlade sig på at få pressedækning til at fremme kampagnen. Det er der ikke garanti for.
■ Generelle kampagner kan være mere effektive, hvis der indgår elementer, som er målrettet eller tilpasset

den eller de relevante brancher.
■ Fokuser på et begrænset antal simple budskaber.
■ En mulighed er at gennemføre opmærksomhedsskabende tiltag, der skal bane vej for mere specifikke

aktioner, såsom arbejdspladsbesøg.
■ Nogle kampagneledere anbefaler udelukkende at fokusere på arbejdsmiljøspørgsmål for ikke at

»udvande budskabet«. Andre finder det nyttigt at integrere arbejdsmiljøbudskabet i andre emner som
for eksempel folkesundheden, forurening af miljøet eller generel sundhedsfremme.

Ifølge agenturets undersøgelse kan vellykkede kampagner være:
■ branche- eller sektoroverskridende
■ rettet mod alle typer virksomheder eller mod SMV’er, selvstændige, entreprenører, ejere af byggepladser

mv.
■ rettet mod en enkelt problemstilling eller mod generel opmærksomhed om arbejdsmiljøspørgsmål
■ rettet mod god arbejdsmiljøstyring og udvikling af en ledelseskultur
■ rettet mod et specifikt arbejdspladsinitiativ.

Disse kan måske:
■ benytte økonomiske incitamenter eller budskabet om »god forretning«
■ gøre informationer frit tilgængelige eller tilbyde uddannelse
■ involvere direkte støtte og indgå »forbedringskontrakter« med virksomheder, der modtager støtte
■ anvende certificering
■ benytte seminarer, konferencer, udstillinger og paneldiskussioner
■ stimulere udveksling af erfaringer og god praksis
■ benytte morgenmadsmøder
■ benytte mobile udstillinger
■ benytte internettet
■ indarbejde specifikke tilsynsaktiviteter.
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Bilag 3: TAK TIL

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur ønsker at takke de personer, der har bidraget med tekst, eksempler
og forslag til denne håndbog: Katja Bertz, Koopationstelle Hamburg, Keith Conlon, context
communications, og medlemmerne af agenturets Thematic Network
Group Systems and Programmes
Medlemmer af Thematic Network Group Systems and Programmes
Martina Häckel-Bucher (Østrig), Luc van Hamme (Belgien), Birthe Andersen
(Danmark), Lars-Mikael Bjurström (Finland), Robert Mounier-Vehier (Frankrig), Karl
Kuhn (Tyskland), Matina Pissimissi (Grækenland), Nuala Flavin (Irland), Maria Castriotta
og Rita Bisegna (Italien), Robert Klopp (Luxembourg), Ton van Oostrum (Holland),
Leonor Figueira (Portugal), Margarita Lezcano Núñez (Spanien), Elisabet Delang
(Sverige), Tony Lord (Det Forenede Kongerige), José Ramon Biosca de Sagastuy (Kommissionens
repræsentant), Marc Sapir (arbejdstagerrepræsentant), Torben Jepsen (arbejdsgiverrepræsentant)
Ulrich Riese (formand), Martin den Held (projektleder), Usua Uribe og 
Monica Vega (projektassistenter). Yderligere assistance fra Sarah Copsey (assisterende projektleder).
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Bilag 4: PERSONLIGE NOTATER OG
PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER

Benyt disse sider til egne notater, planlægning samt nyttige adresser og oplysninger.

Organisation Kontaktperson Kontaktoplysninger (telefon, e-post, adresse)
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Kampagnemål, målgruppe og budskab

Hvad bør forandres? Hvem bør forandes? Hvilket budskab får dem overbevist?
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Projektplanlægning og -overvågning af kampagnen

Opgave Delopgaver eller mål Ansvarlig peron Tidsfrist
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Arbejdsmiljøkampagner — At få budskabet ud

Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer

2005 — 81 s. — 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-9191-076-7

Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet): 15 EUR
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SALG OG ABONNEMENTER
De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret udgiver, fås igennem vo-
res salgskontorer overalt i verden.

Hvordan anskaffer man en publikation eller et produkt?
Vælg på listen over salgskontorer det salgskontor, der geografisk passer bedst, kontakt kon-
toret, og afgiv bestillingen.

Hvordan får man listen over salgskontorer?
• enten på Publikationskontorets websted: http://publications.eu.int/
• eller ved at sende en fax til (352) 2929-42758;listen vil så blive tilsendt i papirform.
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A r b e j d s m i l j ø k a m p a g n e r

Erfaringer fra Den Europæiske Union og tips om, hvordan man organiserer sin egen kampagne
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Agenturet har til formål at give fællesskab-

sinstanserne, medlemsstaterne og de 

berørte kredse alle relevante tekniske, vi-

denskabelige og økonomiske informationer 

inden for sikkerhed og sundhed på ar-

bejdspladsen med henblik på at forbedre 

navnlig arbejdsmiljøet for at beskytte ar-

bejdstagernes sikkerhed og sundhed i ove-

rensstemmelse med traktaten og de succes-

sive handlingsprogrammer om sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.
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Tfn (34) 944 79 43 60
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