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Byråns mål är att förse gemenskapsorga-
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ekonomiska uppgifter på arbetsmiljöområ-

det i syfte att främja förbättringar, särskilt i 

arbetsmiljön, vad gäller arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i enlighet med fördraget 

och efterföljande handlingsprogram om 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.
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INLEDNING

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
Det råder ingen tvekan om att annonsering,
marknadsföring och PR-kampanjer kan ha en
stor inverkan på människors sätt att tänka
och agera. Se bara på de saker som finns i ert
köksskåp. För nästan alla av dem gäller att
reklam i någon form har påverkat ert beslut
att köpa just den artikeln i stället för någon
av konkurrenternas produkter. Men kan
samma ”reklamprinciper” komma till
användning när det handlar om arbetsmiljö?

Svaret är ett otvetydigt ”ja”! Även om ni inte
har tillgång till samma ekonomiska resurser
som en multinationell tillverkare av konsu-
mentprodukter kan ni ändå motivera människor
att tänka och handla annorlunda när det gäller
arbetsmiljö genom en välplanerad och
målinriktad kampanj som marknadsför bra
arbetsmiljöpraxis. En stor mängd organisationer
har i själva verket redan gjort det.

Denna handbok bygger på en undersökning
bland specialister på arbetsmiljökampanjer och
erbjuder en steg-för-steg-guide om hur man
planerar och genomför effektiva PR-kampanjer,
oavsett om er organisation är stor eller liten.
Tvärtemot vad många tror är det inte krångligt.
Det gäller bara att få rätt ”mix” av budskap,
målgrupper och andra faktorer.

Oavsett om ni vill höja medvetenheten om
belastningsskador genom fackpressen eller
genomföra en mer ambitiös olycksförebyggande
kampanj, med stöd av foldrar och annonsering,
så ger handboken er alla de råd ni behöver för
att nå resultat. Det är inte en uppsättning av
bestämda regler, utan bara en samling
rekommendationer. Välj och vraka vad ni
behöver och anpassa det till er situation.

I den första delen av handboken finns
allmänna råd för alla organisationer som
sysslar med arbetsmiljöarbete, stora som små.
Mer specifika förslag och information,
däribland hur man skriver pressmeddelanden
och arbetar med externa byråer, återfinns i
den andra delen. Bland bilagorna har vi tagit
med flera fallstudier.

Europeiska arbetsmiljöbyrån
Juli 2001

Kampanjer på er egen arbetsplats

Kanske att ni vill höja medvetenheten
och driva arbetsmiljöåtgärder på er
egen arbetsplats. Många storskaliga
kampanjaktiviteter och idéer kan
anpassas till arbetsplatsnivå. Ni kan
använda sloganer och budskap som
har tagits fram av andra, som till
exempel arbetsmiljömyndigheter. 
I vilket fall som helst bör de allmänna
planeringsåtgärder som beskrivs här
kunna tillämpas. Några idéer har
tagits med i en fallstudie om
Europeiska arbetsmiljöveckan och i en
separat checklista för arbetsplats-
kampanjer.

2 (*)

(*) Se ”Ytterligare information och resurser”, s. 63.
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1.INNAN NI SÄTTER I 
GÅNG …

Behövs en kampanj?

Har ni de resurser som krävs?

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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Det finns oräkneliga arbetsmiljöfrågor som
bör uppmärksammas mer, men det betyder
inte att varje fråga som hamnar på ert
skrivbord skulle vara betjänt av en PR-
kampanj.

■ Skulle en kampanj ha någon effekt? Tänk
er in i er målgrupps situation. Är det troligt
att de bryr sig om eller kommer att handla
utifrån den information ni önskar för-
medla? Klarar den att bryta igenom ”än sen
då”-inställningen? Det kan till och med
vara för sent för att det skall spela någon
roll, särskilt om det handlar om en fråga
där tidsaspekten är viktig.

■ Är er organisation den bäst lämpade för att
driva den? Har ni tillräcklig trovärdighet
och resurser? Eller finns det kanske någon
annan institution som planerar ett liknande
initiativ? Ta reda på det.

■ Finns det ett mer kostnadseffektivt
alternativ? Kampanjer är användbara för
att nå ett relativt stort antal människor,
ofta på olika platser. Om ni fokuserar på
små grupper kan det hända att andra vägar
som utbildning, seminarier, möten en och
en, e-post och till och med telefonsamtal
kan vara bättre, beroende på vilken fråga
det handlar om.

■ Kampanjer kräver oundvikligen tid och
pengar. Har ni tillräckligt med det för att
göra rättvisa åt den sak ni vill driva? Det
kan vara en bra idé att försöka engagera en
annan organisation med liknande intressen
för att dela på kostnader och arbetsbörda.

■ Har ni den infrastruktur och de personal-
resurser som krävs för att ta hand om det
intresse som er kampanj framkallar, till
exempel utbildningsprogram och
arbetsplatsbesök?
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Nyckelmål för arbetsmiljökampanjer

■ Höja medvetenheten om arbetsmiljöproblem, inklusive deras orsaker, bland företagsledare,
anställda och människor som ger råd i dessa frågor, till exempel läkare.

■ Erbjuda praktiska lösningar genom förebilder för ”goda metoder”.
■ Öka de anställdas kunskaper om relevant lagstiftning och uppmuntra organisationer att

efterleva den.
■ Göra människor uppmärksamma på nya faror och möjliga lösningar.
■ Skaffa stöd för förändringar av lagstiftning eller riktlinjer.
■ Etablera er organisation som en auktoritet på arbetsmiljö och en värdefull samarbetspartner.

14
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2.EN ÖVERSIKT OM HUR
MAN ORGANISERAR EN
KAMPANJ

11

planera

förbereda

genomföra
kampanjen

utvärdera

följa upp
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20

F
■ Fastställ ett mätbart mål, till exempel

”Minska stressrelaterade sjukdomar i
teletjänstcentraler med 10 procent under de
kommande tre åren”.

■ Fokusera på specifika målgrupper, till
exempel personalchefer i större företag eller
ägare av små och medelstora företag.

■ Ta fram ett tydligt budskap. Det bör vara
skräddarsytt för era målgrupper och helst
inkludera rekommendationer som de kan
omsätta i handling, till exempel ”Forskning
har visat att teletjänstcentraler kan minska
stressrelaterade sjukdomar genom att vidta
tre grundläggande åtgärder”.

■ Identifiera lämpliga medier för att nå era
målgrupper. Skall ni använda annonsering,
direktreklam, affischer, seminarier, besök …?

■ Fastställ en budget. Inkludera ett extra
belopp, kanske 10 procent, för oväntade
extrakostnader.

■ Hitta ett bra startdatum. Undvik tiden
kring stora helger, som till exempel
perioden före jul, och försök knyta an till
något aktuellt så att er kampanj väcker
större genklang.

■ Utvärdera er kampanj. Lär av erfarenheten
så att ni kan nå bättre resultat nästa gång.
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3.VIKTIGA FAKTORER FÖR
ATT NÅ FRAMGÅNG

Sätt ett mätbart mål

Identifiera målsektorer 
och målgrupper

12
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S
■ Sätt ett mätbart mål.

■ Identifiera målsektorer och målgrupper.

■ Formulera ett tydligt och enkelt budskap.

Får ni ordning på detta så är hälften gjort.
Struntar ni i det så kommer det att bli svårt att
förverkliga den fulla potentialen i er kampanj.

Enda sättet att få veta om kampanjen har varit
framgångsrik – och att lära av erfarenheterna –
är att sätta upp ett mätbart mål. Försök att
hålla målet tämligen konkret och realistiskt med
hänsyn till de resurser som står till förfogande.
Förvänta er inte att ni skall förändra världen
från den ena dagen till den andra.

Till exempel:

■ Minska maskinolyckor i tryckeribranschen
med 5 procent under de kommande fyra
åren.

■ Minska antalet våldsincidenter mot
personalen på ett sjukhus med 30 procent
under de kommande fyra åren.

■ Minska antalet anställda som regelbundet
utför tunga lyft med 30 procent under de
kommande sju åren.

■ Skapa 5 000 förfrågningar för ett infor-
mationspaket om hur man förebygger
skador i hotell- och cateringsektorn.

■ Höja medvetenheten om riskerna med
asbest i byggnadsbranschen till 95 procent.

■ Samtliga arbetsledare skall genomgå en
utbildning i riskbedömning under de
kommande sex månaderna.

För att mäta resultatet måste ett utvär-
deringssystem byggas in i kampanjen. 
Hur man gör detta förklaras senare.

Fokus är avgörande. Om ni vänder er till ett
alltför brett tvärsnitt av befolkningen riskerar
ni att slösa med resurser och försvaga bud-
skapet. Olika typer av målsektorer och
målgrupper kräver olika budskap och olika
medier.

33
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■ Koncentrera er på de sektorer där de
arbetsmiljöproblem ni vill uppmärksamma
är mest akuta, till exempel lösningsmedel i
tryckeribranschen, asbest i byggnads-
branschen, manuella lyft i vårdsektorn.

■ Fråga er själva: ”Vilka är det inom varje
sektor som kan hjälpa oss att nå våra mål?
Vem har ett eget intresse i den frågan vi vill
driva och den kraft och beslutsamhet som
krävs för att genomföra våra rekommen-
dationer?” Detta är era målgrupper. Många
gånger kommer det inte att vara de som
direkt berörs av den arbetsmiljöfråga ni vill
belysa. Det kan i stället vara chefer inom
den högsta ledningen, fackliga företrädare,
personalchefer, chefer med ansvar för
säkerhetsfrågor och andra som har ett
ansvar eller ett professionellt intresse för
arbetsmiljöfrågor.

Exakt vem ni skall vända er till beror på ert
budskap. Om er kampanj består i att ge
praktiska förebyggande råd, som till exempel
”10 steg för att minska belastningsskador”,
bör ni troligen inrikta er på arbetsgivare. Om
syftet är att höja medvetenheten om sym-
tomen på belastningsskador kan ni inrikta er
på anställda. Använd sunt förnuft och försök
att vara så konkret som möjligt. Ert val av
målgrupper avgör vilka medier ni skall
använda.

Förstå era målsektorer och målgrupper. Ta
reda på vilka frågor som är viktiga för dem
och vad de oroar sig för. Det hjälper er att
anpassa era budskap till deras enskilda behov,
och kampanjen kommer att kännas mer
personlig och relevant.

Sök stöd från era målgrupper, där det är
möjligt. Engagera föreningar eller företrädare
för era målgrupper i att sprida information
eller, ännu bättre, som samarbetspartner i
kampanjen (se avsnittet om att arbeta i
partnerskap). Detta kan ge kampanjen större
trovärdighet.

13

D
e

l
 

I
 

F
ö

r
b

e
r

e
d

a
 

o
c

h
 

o
r

g
a

n
i

s
e

r
a

 
e

n
 

k
a

m
p

a
n

j

3

19

Getting your Message Across.SV  13/9/05  11:19  Página 13



Människor blir överösta med information
varje dag. För att fånga deras uppmärksamhet
måste ert budskap vara kort, enkelt och
relevant för målgruppen. De måste omedelbart
förstå dess betydelse och vad ni ber dem att
göra och varför. Försök att sammanfatta det
viktigaste budskapet till en saklig redogörelse
utan jargong, helst inte längre än två
meningar. Ett sätt att göra detta är att tänka i
termer av ”problem och lösning”.

Till exempel:

■ Forskning har visat att 4 av 10 kontors-
anställda drabbas av belastningsskador.
Nya riktlinjer kan drastiskt minska antalet
skador och kostnaderna som är förenade
med dem.

■ Underlåtenhet att följa den lagstiftning som
reglerar exponering för asbest kan kosta
företag 20 000 euro i böter och fördärva de
anställdas hälsa. Dessa problem kan
undvikas genom att använda en ny
skyddsplan i 12 punkter.

Formulera ett tydligt och
enkelt budskap

14
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Målgrupper

Möjliga målgrupper som identifierades i arbetsmiljöbyråns undersökning inbegriper:
■ Arbetsgivare/företag.
■ Chefer/personalchefer/företagsledare/arbetsledare/utbildare.
■ Anställda.
■ Chefer med ansvar för säkerhetsfrågor, företagshälsovården.
■ Särskilda sektorer, yrken eller företagstyper/företagsstorlekar.
■ Industri- och branschorganisationer.
■ Fackföreningar.
■ Yrkesorganisationer.
■ Avdelningar inom er egen organisation och mellanliggande organisationer.
■ Arbetsmiljötjänster.
■ Yrkesinspektioner.
■ Fackmän inom arbetsmiljöområdet.
■ Leverantörer/konstruktörer.
■ Läkare/vårdleverantörer/vårdutbildare.
■ Myndigheter, lagstiftande organ och politiker.
■ Allmänheten, skolbarn.

40
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I en medlemsstat koncentrerades en kampanj om säkra arbetsförhållanden i jordbruket kring ett
begränsat antal risker på ett enkelt sätt. Med hjälp av TV, affischer och foldrar förde man fram budskapen:
■ Säkert arbete betyder en välordnad arbetsplats.
■ Säkert arbete betyder organiserad trädfällning.
■ Säkert arbete betyder information om och märkning av kemiska bekämpningsmedel.
■ Säkert arbete betyder en ändamålsenlig traktor.

49
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4.PLANERA 
KAMPANJEN

Hur stor skall 
kampanjen vara?

16
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D
Det är absolut nödvändigt att kampanjen är
välplanerad för att målen skall nås och för att
få valuta för pengarna. Det kan ta flera
veckor och till och med månader att ta fram
det material som behövs, och därför bör
planeringen påbörjas så tidigt som över
huvud taget är möjligt. Alla delar av kam-
panjen, utbildningsmaterial, vägledningar,
genomgångar med dem som skall genomföra
kampanjen i er organisation, program för
arbetsplatsbesök, seminarier osv. måste
samordnas. Försäkra er om att ni har tänkt på
alla aspekter innan ni ger klartecken till att
producera något PR-material. Denna
”tankedel” är egentligen avgörande, resten är
relativt enkelt och rutinmässigt.

Storleken på er kampanj bestäms av två
faktorer:

■ Vikten av den fråga ni vill driva, både för
er organisation och för dem som är direkt
berörda av den.

■ Vilka resurser ni kan anslå.

Helst bör ni göra en lista över frågor som ni
vill driva under året, fastställa deras relativa
betydelse för er organisations strategiska mål
och fördela er PR-budget i enlighet därmed.
Kom ihåg att stor inte alltid är bäst. En liten,
väl utformad och omsorgsfullt målinriktad
kampanj kan ha större genomslag än en stor.

Fundera på att dela upp stora kampanjer i
åtskilda faser för att göra dem mer hanterliga
och förlänga deras genomslag. Fas 1 kan till
exempel bestå av åtgärder för att höja
medvetenheten, som följs av inledande
arbetsplatsbesök och avslutas med upp-
följande arbetsplatsbesök. Andra kampanjer
har fokuserat på olika risker i olika faser.

36

42
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”Tonen” för varje kampanj – hur den ter sig
och hur den känns – kommer att bero på era
målgrupper och budskapet ni vill förmedla. Det
finns i huvudsak fyra vägar att välja bland:

■ Kylig och rationell: Detta passar bäst för
målgrupper på hög nivå, till exempel
företagsledare och beslutsfattare. I regel
föredrar de att lyssna på koncisa,
behärskade och väl genomtänkta före-
tagsekonomiska argument, underbyggda
med fakta och siffror.

■ Undervisande: Ger bäst resultat när man
vänder sig till personer som redan inser
frågans betydelse men behöver ytterligare
information och råd.

■ Skämtsam: Ett användbart alternativ när
det gäller frågor som anses vara lite tråkiga
och ointressanta, även om de har viktiga
konsekvenser. Det skulle till exempel kunna
vara ett viktigt inslag i en kampanj om
säkerhet på bondgårdar för skolbarn.

■ Skrämmande: Detta är en av de populäraste
vägarna och fungerar på premissen ”skräm
dem till handling”: ”Om du inte gör det här
så kommer du att få betala ett högt pris.”
Kan vara användbar för målgrupper som
gör motstånd mot förändringar eller vägrar
inse ett visst problems betydelse.

■ Försök knyta an till en aktuell händelse
som kan förstärka ert budskap, till exempel
offentliggörande av ny officiell statistik om
arbetsmiljö och andra hälsoproblem,
publicering av nya forskningsresultat, en
viktig konferens eller en nationell hälsodag
eller hälsovecka, som till exempel en vecka
för ryggvård eller en aidsdag, då ni kan
framhålla arbetsmiljöaspekterna. Går det
att använda det datum då skatteinbetal-
ningar skall vara inne eller då företags-
skatter diskuteras för att få fram
budskapet? På så vis kan ni använda
publiciteten kring dessa händelser och ge
kampanjen ett större nyhetsvärde. En
medlemsstat flyttade till exempel sin

Bestäm vilken ”ton”
kampanjen skall ha

När är det bäst att 
starta kampanjen?
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europeiska vecka om muskel- och skelett-
besvär så att den sammanföll med en
”vecka för förebyggande av ryggsmärtor”,
som en icke-statlig organisation var i färd
med att organisera.

■ Ta med årstidsbetingade variationer i
beräkningarna. Har det arbetsmiljöproblem
ni vill rikta uppmärksamheten på en högre
frekvens under vissa tider av året, som till
exempel vår eller vinter? Driv i så fall kam-
panjen under dessa perioder. En kampanj om
problem med hudcancer riktad till
utomhusarbetare, ”Keep your top on”
(behåll hatten på), drogs till exempel i gång
under sommarmånaderna. En kampanj som
syftar till att förebygga olyckor för skolbarn
på bondgårdar eller barn som tar sig in på
byggarbetsplatser bör troligen dras i gång
strax innan sommarlovet börjar.

■ Om er kampanj är tänkt att rikta upp-
märksamheten på en kommande utveck-
ling, som till exempel ny lagstiftning, bör ni
se till att den kommer alldeles innan
tillkännagivandet.

■ Undvik viktiga semesterperioder, som till
exempel jul- och sommarsemestrarna, när
de flesta antingen är bortresta eller har
tankarna riktade åt ett annat håll. Det kan
dock vara lämpligt om era målgrupper är
säsongsarbetare eller deras arbetsgivare, till
exempel i hotell- eller jordbrukssektorn.

■ Sprid ut er kampanj över en rimlig tids-
period, kanske en månad eller mer i ett
typiskt fall. Ni bör försöka starta den med
en ”big bang” som fångar uppmärksam-
heten och sedan fördela nyheter och
information i små portioner jämnt över
resten av perioden, så att ni bibehåller ett
konstant nyhetsflöde. Pressa inte in alla 
PR-aktiviteter under en vecka om det inte
finns en riktigt bra anledning för att göra
det, till exempel om ni vill marknadsföra en
nationell ”medvetenhetsdag”.

Exempel på timing

En medlemsstat drog i gång en kampanj för
att minska antalet dödsolyckor med barn som

18

A
t

t
 

f
å

 
u

t
 

b
u

d
s

k
a

p
e

t

38

45

Getting your Message Across.SV  13/9/05  11:20  Página 18



hade tagit sig in på byggarbetsplatser för att
leka. Budskapet riktade sig till både barn och
arbetsgivare. Kampanjen drogs i gång precis
innan skollovet började. Man tog fram
information om riskerna som kunde användas
i skolorna: ett slagkraftigt budskap med
berättelser om hur barn hade blivit dödade
eller allvarligt skadade. Samtidigt fick
arbetsgivare särskild information som syftade
till att få dem att vidta åtgärder för att göra
arbetsplatserna säkrare, förhindra att barn
kunde ta sig in och syna om det fanns tecken
på intrång, till exempel genom att leta efter
trasiga stängsel och vidta nödvändiga
åtgärder för att rätta till saken.

Exempel på timing: finns det en händelse ni
kan använda?

I några medlemsstater brukar det hållas
mässor och utställningar för jordbruket under
sommaren. Genom att skicka ut ett press-
meddelande på den första dagen av en
utställning och ha ett stånd på utställningen
kunde en medlemsstat utnyttja detta för att
dra i gång nya arbetsmiljöaktiviteter riktade
till jordbrukssektorn.

De flesta kampanjer omfattar användning av
flera medier, från pressmeddelanden och
tidskriftsartiklar till affischer och reklam-
utskick. Den exakta mixen beror på er
målgrupp samt ekonomiska och tidsmässiga
aspekter. Det finns många olika möjligheter:

■ Reklamlappar, affischer att användas på
arbetsplatsen osv.

■ Annonsering osv. (i press, TV, radio eller
biografer eller affischer på annonstavlor,
bussar, tunnelbana).

■ Pressaktiviteter – pressmeddelanden,
intervjuer, deltagande i TV- eller radio-
program.

■ Vägledningar och broschyrer.

■ Nyhetsbrev.

■ Seminarier, workshopar, konferenser.

■ Utbildning.

■ Telefonrådgivning.

Välj de bästa medlen 
och medierna för att  
nå era målgrupper

19

D
e

l
 

I
 

F
ö

r
b

e
r

e
d

a
 

o
c

h
 

o
r

g
a

n
i

s
e

r
a

 
e

n
 

k
a

m
p

a
n

j

4

Getting your Message Across.SV  13/9/05  11:20  Página 19



■ Arbetsplatsbesök.

■ Direktreklam osv.

■ Utställningar.

Andra möjligheter som ni bör ha i åtanke är
dekaler, vykort, cd-romskivor, en avdelning
på en webbplats, video osv.

Gratisreklam

Några exempel:

■ Ett fototillfälle för pressen.

■ Ett telefonväktarprogram i radio om er
arbetsmiljöfråga.

■ Skriva och publicera specialartiklar i
tidningar och tidskrifter (till exempel
tidskrifter för personaladministration, handel
och säkerhet).

■ Föreslå en TV-dokumentär för ett TV-
bolag. De kommer att vilja ha både verkliga
offer såväl som experter som är villiga att tala
inför kameran.

■ Skriv en insändare, till exempel efter en
rapporterad arbetsplatsolycka som har att
göra med ert kampanjområde.

Mänskligt intresse

■ Pressen och medierna vill i regel ha en
vinkel som ger historien ett mänskligt intresse.
De vill att statistiken skall underbyggas med
verkliga offer eller deras släktingar.

■ Vittnesmål och/eller foton av offer kan
behövas för pressmeddelanden, videor,
annonsering och intervjuer. Producenter av
TV-dokumentärer vill ha människor som är
villiga att tala inför kameran.

■ Icke-statliga organisationer, påtryck-
ningsgrupper inom vårdområdet och fack-
föreningar kan vara källor till kontakter.

20
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Asbest som måltavla

En medlemsstat ville höja med-
vetenheten om riskerna med asbest
bland byggnadsarbetare. Den valde att
annonsera i de nationella dagstid-
ningar som denna grupp brukar
läsa. Annonseringen var dyr, men det
visade sig vid uppföljningen att ett
stort antal i målgruppen hade
uppfattat budskapet om ”mördar-
dammet”.

Att nå kvinnliga arbetstagare

Fundera på att ta kontakt med
kvinnotidningar och presentera en idé
till en specialartikel om ”typiska
kvinnoarbeten” och ohälsa, till
exempel hur man arbetar säkert med
bildskärmsterminaler på kontoret eller
risken att bli utsatt för våld för
sådana grupper som sjuksköterskor
eller socialarbetare.

7
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Direkta kontakter ansikte mot ansikte med
målgruppen ingick i de flesta arbetsmiljö-
kampanjerna i arbetsmiljöbyråns
undersökning. Några exempel: seminarier;
konferenser, workshopar och utställningar;
utbildning; institutioner som arbetar med
arbetsgivare och besöker arbetsplatser; besök
av inspektörer; journummer och
informationstjänster.

Har ni den kompetens och de resurser som
krävs för att driva en effektiv kampanj? I
många fall kommer ni att behöva medverkan
av design- och reklambyråer för att producera
ert material, beroende på vilka medier som
väljs för att nå era målgrupper. Det kan också
finnas möjligheter att få hjälp från organisa-
tioner som är engagerade på närliggande
områden. Detta kan vara ett sätt att dela
kostnaderna och ge kampanjen större
trovärdighet.

■ Identifiera de områden där ni kommer att
behöva hjälp från externa design-, reklam-
och PR-byråer. Se upp – de kan driva upp
era kostnader markant.

■ Fundera på att vända er till stora företag i
er region för sponsring. En tillverkare av
gaffeltruckar skulle kunna vara intresserad
av att delfinansiera en kampanj för säker
användning av gaffeltruckar mot att få sitt
namn exponerat. De kan vara beredda att
sätta upp stånd vid evenemang som ni
organiserar osv.

■ Finns det några liknande organisationer
inom eller utanför arbetsmiljöområdet som
ni kunde gå samman med?

Direktkontakt

Behöver ni externa
samarbetspartner eller

externa resurser?

21
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Rundabordsmöten

En kampanj använde rundabordsmöten med företagschefer för att motivera dem att vidta
åtgärder. Deltagarna diskuterade gemensamma problem och lyssnade på presentationer av
kolleger som framgångsrikt hade tagit itu med liknande svårigheter.

41a
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Att samarbeta med andra öppnar nya kanaler
för att driva kampanjen och ökar dess
trovärdighet. Det är nödvändigt att identifiera
samarbetspartner som inte bara delar ert
engagemang utan även har resurser och kan
fatta beslut. Det är viktigt att förstå och
erkänna era partners uppgifter och
prioriteringar och deras starka och svaga
sidor. Var medveten om kulturella skillnader
när ni arbetar gränsöverskridande och inrätta
kanaler och forum för ett regelbundet utbyte
av information och idéer. Var tydlig med vem
som har ansvaret för vad och att fattade
beslut förstås av alla.
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Sponsring

En medlemsstat som ville främja
förbättrade riskbedömningar på
sjukhusen höll en tävling om goda
metoder där sjukhus inbjöds att
inkomma med praktiska lösningar som
de hade genomfört på arbetsplatsen.
Priser donerade av sponsorer erbjöds,
inklusive hjälpmedel för patient-
hantering.

Möjliga samarbetspartner

Samarbetspartner identifierade i arbetsmiljöbyråns undersökning inbegriper följande:
■ Yrkesinspektioner och tillsynsorgan.
■ Arbetshälsovård och förebyggande vård på regional nivå.
■ Myndigheter och företag med ansvar för olycksfalls- och sjukförsäkringar.
■ Handels- och industriorganisationer.
■ Arbetsgivarorganisationer och branschorganisationer.
■ Fackföreningar.
■ Yrkesorganisationer med anknytning till hälsoområdet.
■ Yrkesorganisationer med anknytning till den sektor ni inriktar er på.
■ Fackmän inom arbetsmiljöområdet, hygienister, ergonomisällskap osv.
■ Regeringsdepartement med ansvar för vård och sysselsättning samt kommunstyrelser.
■ Säkerhetsråd.
■ Offentlig sjukvård.
■ Lokal sjukvård.
■ Icke-statliga organisationer, i synnerhet påtryckningsgrupper som sysslar med hälsa och

funktionshinder.
■ Institut, forskare, experter.
■ Kommunfullmäktige, handelskamrar och hantverksföreningar.
■ Skolor och högskolor, till exempel om kampanjen vänder sig till skolbarn eller unga människor.
■ Andra avdelningar i er organisation.

Olycksförebyggande samarbete

I en medlemsstat samarbetar flera
myndigheter med ansvar för
olycksförebyggande arbete – på
arbetet, i hemmet och på vägen – för
att organisera en årlig dag för
olycksförebyggande åtgärder.
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Ni kanske måste arbeta med olika enheter
eller regionkontor inom er organisation för
att genomföra kampanjen. Det är absolut
nödvändigt att dessa relationer hanteras på ett
produktivt sätt och att enheter och region-
kontor behandlas som samarbetspartner. Var
lyhörd för deras arbetsbörda och möjligheten
att de kanske inte har den kompetens ni skulle
önska. Utbildningsinsatser, underbyggda med
tydliga och öppna informationskanaler, kan
behövas.

■ Beräkna kostnaderna för var och en av de
externa tjänster som erfordras, däribland
produktionskostnader för foldrar och
andra verktyg.

■ Fastställ en totalkostnad för dessa poster
och lägg till åtminstone 10 procent för
”oväntade” utgifter.

■ Ryms totalkostnaden inom er budget? Om
inte, minska utgifterna för lågt prioriterade
medier.

■ Fastställ er totalbudget.

■ Fördela arbetsuppgifter om ni har
stödpersonal. Vem skall leda kampanjen,
utforma budskapen och tonen? Vem skall
samordna den och se till att allt sker vid
rätt tidpunkt? Finns det andra avdelningar
som ni behöver arbeta med, till exempel
PR- eller utbildningsavdelningar? Ni
behöver individer som har accepterat
ansvaret att arbeta i kampanjen. Om ni
arbetar med andra samarbetspartner måste
ni försäkra er om att det finns en tydlig
överenskommelse när det gäller fördelning
av arbetsuppgifter och ansvar.

Det finns olika kvalitativa och kvantitativa
undersökningsmetoder som kan användas för
att mäta kampanjens genomslag. De sträcker
sig från fokusgrupper till uppmärksamhets-
mätningar och behandlas mer ingående i
”Utvärdera kampanjen”.

Arbeta med 
samarbetspartner 

inom er egen organisation

Fastställ budget och
ansvarsområden

Inrätta ett system för 
att följa kampanjen
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Ett av de bästa sätten att ge form åt era
tankar och planer är att skriva en samman-
fattning av kampanjen. Ni kommer även att
behöva en sådan för att förklara vad ni vill
uppnå för eventuella externa byråer eller
samarbetspartner.

Håll den kort och enkel, helst inte mer än två
sidor och högst tre. Här nedanför finns ett
exempel på hur man kan skriva en. Detta är
ett relativt vanligt upplägg.

SAMMANFATTNING

Mål:

Målgrupp(er):

Bakgrund:

Kampanjens viktigaste budskap:

Medier:

Samarbetspartner:

Andra krav:

Timing:

Budget:

Skriv nu en sammanfattning

24

A
t

t
 

f
å

 
u

t
 

b
u

d
s

k
a

p
e

t

24

Getting your Message Across.SV  13/9/05  11:20  Página 24



5.FÖRBEREDA
LANSERINGEN

Testa konceptet på
marknaden

Samordna produktionen 
av reklammaterial

Förbered system för 
att hantera frågor

25
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F
Försök om möjligt finna vänligt inställda
medlemmar av er målgrupp och se vad de
anser om ert förslag till kampanj, eller pröva
delar av den i en region/avdelning innan
kampanjen lanseras i hela landet/organisa-
tionen. Slår ert huvudbudskap an en ton hos
dem? Har ni valt de bästa medierna? Ni
kommer ofta att få se att er ”försökskanin”
ger värdefulla förslag och insikter som
förbättrar utsikterna till framgång. Om ni inte
kan lokalisera någon lämplig person från er
målgrupp, fråga då någon i er organisation
som inte står projektet nära vad han eller hon
anser.

■ Försäkra er om att all PR-litteratur, alla
utställningstavlor och allt annat material
som ni behöver är färdigt innan lanserings-
datumet, helst en vecka i förväg. Tänk på
att det kan ta från veckor till flera månader
att ta fram och leverera vissa saker, till
exempel professionella tryckalster och
videor. Ta med dessa faktorer i tidsschemat.

■ Se till att få grönt ljus från relevanta
specialister i er organisation för alla texter
och budskap. Kontrollera att alla detaljer, i
synnerhet kontaktnummer, är korrekta.
Misstag kan lätt slinka igenom.

Kampanjen bör även innehålla en svars-
mekanism som gör det möjligt för era
målgrupper att begära ytterligare information
eller hjälp. Denna kan utformas på många
olika sätt, från svarskort som man kan riva av
och service i form av faxsvar till telefon-
nummer, e-postadresser och adresser till
webbplatser med filer att ladda ned.

■ Reservera om möjligt ett telefonnummer
och en e-postadress för eventuella
förfrågningar. Om ni förväntar er ett stort

33
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antal förfrågningar kan det vara en bra idé
att ha olika kontaktpunkter för olika mål-
grupper, till exempel en för arbetsgivare, en
annan för personal och ännu en för
pressen.

■ Ge några personer i uppdrag att ha hand
om förfrågningar. Försäkra er om att de
kommer att vara tillgängliga under hela
kampanjen. Se till att det finns en telefon-
svarare för samtal utanför kontorstid.

■ Utarbeta ett blad med frågor och svar för
dem som har hand om förfrågningar för att
säkerställa att svaren är exakta och
konsekventa. Ni kan även publicera det på
er webbplats på en sida för frågor och svar.
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6.SLUTLIG CHECKLISTA
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F
■ Finns det ett mätbart mål?

■ Har ni lokaliserat era målgrupper exakt?

■ Är huvudbudskapet tydligt och möjligt att
använda som utgångspunkt för handling?

■ Har ni valt de lämpligaste medierna för era
målgrupper?

■ Är allt material klart för lanseringen?

■ Har ni system för att ge support, ytterligare
information, ta hand om förfrågningar
osv.?

■ Finns det ett färdigt utvärderingssystem?

23
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7.SÄTTA I GÅNG
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N
Ni har lanserat er kampanj och den är i gång.
Nu måste ni försäkra er om att allt fungerar
som det ska. Kontrollera att annonser har
publicerats när de skulle och att broschyrer,
foldrar och annat material har skickats ut i
tid. Det räcker med några telefonsamtal till ett
slumpvist urval ur er målgrupp. Ett alternativ
är att inkludera ert eget namn och adress på
listan över målgrupper, så att ni får materialet
samtidigt som de får det.

Ring journalisterna som fick ert pressmed-
delande, om ni har tagit fram ett sådant, och
fråga dem om de behöver mer information
eller vill tala med någon av era specialister.

22
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8.UTVÄRDERA
KAMPANJENS
GENOMSLAG

Kvantitativa mätningar
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E
Er kampanj bör vara formulerad i form av
mätbara mål. Närhelst det är möjligt bör den
utvärderas genom att man undersöker om de
använda strategierna och metoderna har varit
framgångsrika, och uppnådda forändringar
bör mätas gentemot de uppsatta målen.
Måtten kan vara i form av output, som till
exempel antalet beställda foldrar eller
forändringar, som till exempel förandringar i
olycksfallsstatistiken.

■ Räkna önskemål om ytterligare
information. Detta är ett av de enklaste
sätten att mäta kampanjens genomslag,
även om ni naturligtvis inte kan dra några
slutsatser utifrån resultaten huruvida
människor handlar utifrån de råd ni ger.
Det krävs fortsatta undersökningar, troligen
av en kvalitativ karaktär (se nedan), för att
fastställa det. I ett typiskt fall bör ni sikta
på en svarsfrekvens på 10 procent från er
målgrupp. Använd något annat om det är
svårt att kvantifiera storleken på er mål-
grupp, till exempel ökning av antalet träffar
på er webbplats eller telefonsamtal om
kampanjen.

■ Undersökningar om medvetenhet, attityder
och åtgärder. Detta innebär att skicka ut ett
frågeformulär till ett representativt tvärsnitt
av er målgrupp. Helst bör de utföras innan
kampanjen startar och efter att den har
avslutats.

De kan användas för att mäta

■ medvetenheten om kampanjens budskap
före och efter kampanjen, till exempel
medvetenhet om arbetsrelaterad dermatit
och vad som orsakar den,

■ attitydförändringar, till exempel vikten av
att tillhandahålla hörselskydd och att
använda dem,

■ förändringar i handling, till exempel
genom att fråga anställda om de har fått
utbildning i en fråga eller arbetsgivare
vad de har gjort när det gäller risk-
bedömning,

■ huruvida de lade märke till er kampanj
och vilket genomslag den hade (se ruta
för exempel på frågeformulär).

18
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Håll den kort och enkel för att få en hög
svarsfrekvens. Ett mer tidskrävande
alternativ är att genomföra telefon-
intervjuer, men det ger en högre svars-
frekvens. Hur många människor ni
kontaktar beror på hur stor er målgrupp är.
Sträva efter det största stickprov som är
praktiskt och ekonomiskt möjligt, helst
omkring 100. Om ekonomin tillåter kan ni
anlita ett externt undersökningsföretag.

■ Uppföljning eller mätning av arbetsmiljö-
indikatorer. Följ statistiken för det
arbetsmiljöområde som er kampanj är
inriktad på eller gör en egen undersökning.
Sträva även denna gång efter att mäta både
före och efter kampanjen. Om det till
exempel gäller halkolyckor, har de minskat
sedan kampanjen? För sjukdomar eller
risker med lång latensperiod är det inte
möjligt och kan till och med vara miss-
visande att bara jämföra situationen före
och efter. En kampanj kan ge upphov till
större medvetenhet och därigenom ökad
rapportering av ett hälsoproblem, så att det
kan förefalla som att er kampanj har haft

30
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Några enkla utvärderingsmetoder som
använts i tidigare kampanjer

■ Kontrollera antalet förfrågningar/
ökad kontakt med institutionen.

■ Räkna antalet träffar på webb-
platsen.

■ Önskemål om information/
publikationer.

■ Kontrollera antalet deltagande
organisationer.

■ Räkna timmar, besök, möten man
deltagit i.

■ Inlagor med undersökningar i
publikationer.

Exempel på frågeformulär

■ Såg du vår kampanj om halkolyckor på arbetsplatsen?
■ I så fall, var?

■ Pressen.
■ Direktreklam.
■ Konferensstånd för Factory Futures.

■ Var du medveten om vilka effekter sådana olyckor kan ha för ditt företag innan du såg
kampanjen?

■ Ökade kampanjen dina kunskaper och din förståelse av detta problem?
■ Var våra förslag för att undvika dessa olyckor användbara?
■ Har du tillämpat någon av våra rekommendationer?
■ I så fall, har du märkt någon minskning av dessa olyckor än?
■ Skulle du vilja få ytterligare information eller stöd?
Tack för att du tog dig tid att fylla i denna enkät. Vi skulle uppskatta om du skickar in den i det
frankerade kuvertet.
Ring oss gärna på 0982-873 93 eller skicka ett e-brev till stop.slipping@hsw.org om du har
några frågor.

48
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en negativ effekt, om man endast ser på
statistiken. I detta fall kan man bara
bedöma kampanjen genom att mäta
förändringar i medvetande, attityder och
beteende. För alla frågor gäller att det tar
tid innan en kampanj ger resultat och
långsamt vinner insteg, varför ni måste
inrätta långsiktiga uppföljningssystem.
Även om ni inte kan räkna eventuella
förbättringar endast på er kampanjs konto
så bör ni kunna ta åt er en del av äran om
annan forskning visar på ökad medvetenhet
som ett resultat av er kampanj.

Ni kan intervjua ett litet men representativt
urval ur er målgrupp, antingen per telefon
eller ansikte mot ansikte, individuellt eller i
”fokusgrupper”, för att få en djupare
förståelse av kampanjens resultat och vad som
kan göras bättre nästa gång. Arbeta med en
uppsättning generella frågor om kampanjen,
men tillåt människor att fördjupa sig i olika
frågeställningar utifrån dessa. Sådana här
personliga intervjuer ger ofta värdefulla
förslag och ger er möjlighet att få en djupare
förståelse av vilka mekanismer som kan
sporra er målgrupp att förbättra arbetsmiljön.
Än en gång, det är mödan värt att genomföra
kvalitativa undersökningar både före och efter
kampanjen.

Dra lärdom av era undersökningar och av era
erfarenheter av att organisera kampanjen.

■ Vilka starka och svaga sidor framkom i
undersökningarna? Var målgruppen för bred
så att huvudbudskapet försvagades? Vilka
medier gav bäst resultat och varför? Visade
undersökningen på några dolda problem
som förtjänar en kommande kampanj?

■ Fungerade allt som det skulle? Fanns det
några problem med att få fram stöd-
material eller att hantera förfrågningar?
Vad kan göras för att undvika dessa i
framtiden?

Sätt av tid för att ta itu med dessa och andra
frågor, kanske en månad efter kampanjens
slut.

Kvalitativa mätningar

Gör en eftergranskning

31
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9.VAD HÄNDER SEN?

32
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K
Kampanjen är över och den var en fantastisk
framgång. Nu kan ni lyfta foten från gas-
pedalen och slappna av… Inte riktigt. Alla har
inte påverkats av er kampanj och det kommer
att finnas andra frågor som behöver drivas. I
själva verket är det så att om ni en gång har
fått blodad tand för kampanjer och insett att
det inte är så svårt som folk ibland tror, så är
det troligt att ni vill gå vidare och ta itu med
nya problem.

■ Släpp inte greppet om den ”gamla” frågan.
Leta efter tillfällen att återuppväcka
intresset för er första kampanj. Det kan
vara offentliggörandet av ny statistik eller
en artikel i pressen om ett problem med
anknytning till den. Ett av de snabbaste och
mest kostnadseffektiva sätten att reagera på
en sådan här händelse är att ta kontakt
med pressen och använda händelsen som
bete för att göra ett mer generellt uttalande.
Till exempel, om det finns en nyhet om en
grupp arbetare som kräver ersättning för
asbestexponering skulle ni kunna skicka ut
ett pressmeddelande som förklarar riskerna
med detta ämne och åtgärder för att
minimera dem. Ännu snabbare går det om
ni ringer journalister.

■ Utveckla en övergripande kommuni-
kationsstrategi. Ni kan planera ett rullande
program med arbetsmiljöinitiativ för att
vidmakthålla det intresse för arbetsmiljö
som ni har skapat. Men se upp så att ni inte
tar på er för mycket.

■ Dela information och erfarenheter med
andra organisationer. Ni behöver inte
uppfinna hjulet på nytt eller göra om
misstag som andra redan har gjort. Håll
kontakt med era likar i andra organisationer,
lär av deras erfarenheter och dela med er av
era. Det kanske finns någon i ett annat land
som redan har genomfört en framgångsrik
kampanj som ni kan använda som mall.
Kanske de kan bidra med råd när det gäller
specifika problem med medierna. På
arbetsplatsnivå kan ni ta kontakt med chefer
med ansvar för säkerhetsfrågor från andra
organisationer i samma sektor. På arbets-
miljöbyråns webbplats och på andra
arbetsmiljöorganisationers webbplatser kan
ni hitta exempel på kampanjer. På webb-
platsen finns det även ett onlineforum som
ni kan använda för att ta kontakt med olika
personer.

19
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KAMPANJ-
TEKNIKER
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1.TIPS OM HUR MAN
SKRIVER OCH
PRESENTERAR
INFORMATION

Allmänna riktlinjer

Skrivtips

35

H
Hur PR-materialet är skrivet och utformat
kan vara skillnaden mellan succé och fiasko
för er kampanj. Det innebär dock inte att ni
behöver drabbas av panik och låta en reklam-
eller marknadsföringsbyrå göra jobbet åt er.
Er budget kanske inte räcker till för det. Än
viktigare är att ni troligen har de färdigheter
som behövs för att göra arbetet själva, kanske
på ett väldigt bra sätt. Det är inte så svårt som
ni tror, förutsatt att ni följer några enkla
regler.

■ Fokusera på ett enda, enkelt budskap. Det
kan vara så enkelt som ”Asbest dödar”
eller ”Fem enkla steg för att minska
stressrelaterade sjukdomar”. Varje aspekt
av kampanjen – särskilt texten och det
visuella bildspråket – måste stödja detta
budskap. Undvik frestelsen att smyga in
andra frågor. Det kommer bara att förvirra
era målgrupper eller göra ert budskap
otydligt.

■ Skapa en konsekvent framtoning av
utseende och känsla. Allt ert PR-material,
från annonsering till nyhetsbrev, skall ge
intryck av att tillhöra samma familj.
Bilderna kan skifta, men stilen och tonen
skall vara identisk. Detta är i hög grad en
fråga om formgivning och kommer att
bidra till att ert ”varumärke” genast känns
igen, vilket förstärker det budskap era
målgrupper har sett någon annanstans.

Använd ett tydligt språk, utan jargong

■ Tänk er att ni förklarar betydelsen av er
kampanj för en person ur målgruppen,
ansikte mot ansikte. Använd samma ord i
er kampanj som ni skulle använda i detta
sammanhang. Var naturlig. Försök inte att
vara smart.

■ Gör texten personlig. Tala om ”ert företag”
och ”er personal” och stoppa in hänvis-
ningar till målgruppens marknad där det är
möjligt. Till exempel, ”Om ni inte uppfyller
det nya direktivet om lösningsmedel kan
det kosta ert företag upp till 10 000 euro i
böter”. D
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■ Undvik långa och komplicerade meningar.
Om ni känner er tveksamma, läs texten
högt och se om längden känns naturlig och
om innebörden är tydlig. I början kan det
vara en god idé att skriva som ni talar och
redigera bort onödiga ord i efterhand.

Gå direkt på sak

Vem som helst som läser en text skall förstå er
huvudpoäng på några sekunder. Det finns två
sätt att åstadkomma detta:

■ Rubriker. Det är rubriken som skall fånga
läsarens uppmärksamhet. Den raden skall
förmedla kontentan av er kampanj och
sporra målgruppen att läsa vidare. I
arbetsmiljökampanjer fokuserar den ofta
på problemet, och det är upp till er att
komma med lösningen i huvudtexten eller
”brödtexten”. Rubrikerna skall ge så
mycket av innehållet som möjligt. Skriv till
exempel inte bara ”Ny produkt lanserad”,
utan hellre någonting i stil med ”Nytt
redskap kan minska ryggskador med 
15 procent”. Det finns ingen regel om hur
långa rubrikerna skall vara, men de är
sällan längre än en kort, enkel mening.

■ Brödtext. Oavsett om ni skriver ett
pressmeddelande, en annons eller någon
annan form av text så bör ni sträva efter att
få fram ert budskap i den första meningen
eller senast i den andra. De följande
meningarna skall ge faktaunderlag och
vidareutveckla er huvudpoäng. Börja med
de viktigaste punkterna och arbeta er ned
till de minst viktiga. I annonser och annat
PR-material är det vanligt att avsluta med
en mening som knyter an till rubriken, men
det är inte nödvändigt.

Bryt upp långa textavsnitt med
underrubriker och andra hjälpmedel

Stora textmassor är föga inbjudande och
avskräcker ofta människor från att läsa.
Därför använder dagstidningar, tidskrifter och
andra professionellt framställda publikationer
en mängd knep för att bryta upp texten.
Några exempel:

■ Underrubriker.

36

37

14
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■ Punktlistor.
■ Kursivering.
■ Uppdelning av stycken.
■ Användning av rutor.
Dessa tekniker används vanligtvis för texter
på flera hundra ord, till exempel i nyhetsbrev,
artiklar, pressmeddelanden och direktreklam.
Om de används på rätt sätt kan de fungera
som vägvisare för läsarna genom att rikta
deras uppmärksamhet på huvudbudskapen.

■ Välj bilder med omsorg. Försäkra er om att
de åskådliggör ert huvudbudskap.
Skämtteckningar kan, om de används
sparsamt, vara ett bra sätt att liva upp ett
tämligen torrt och tråkigt budskap om
arbetsmiljö, även för att visa olyckor. Men
kom ihåg att text i sig kan vara mycket
kraftfullt.

■ Sträva efter att skriva tydligt och enkelt.
Undvik att försöka pressa in för mycket på
en enda sida eller tavla. Det kan undergräva
kampanjens fokus och förvirra er målgrupp.

■ Använd organisationens färger och
typografi i text och bilder. Det förstärker
medvetandet om er organisation och
framhäver dess stadga och professionalism.

Kampanjsloganer

”Turn your back on musculoskeletal disorders”
(den svenska kampanjen har kommit att heta
”Säg adjö till belastningsskadorna”)

■ Använder sambandet mellan ryggproblem
och muskel- och skelettbesvär.

■ Innehåller budskapet att man inte bör finna
sig i ryggproblem och andra muskel- och
skelettbesvär.

■ Sänder ut budskapet att DU behöver göra
någonting.

”Success is no accident” (den svenska
kampanjen har kommit att heta
”Framgångsrik med arbetsmiljösystematik”)

■ Kampanjen handlar om förebyggande av
arbetsplatsolyckor och talar om att målet
är att få ned olyckorna till noll.

■ Antyder att planering och ledning är
avgörande faktorer för att säkerställa
säkerheten på arbetsplatsen.

Hur ni kan förbättra er 
kampanjs visuella 
genomslagskraft

37

En medlemsstat tog fram information
för fiskeindustrin på laminerade kort i
form av en fisk. Eftersom man även
hade slagit hål i dem kunde de knytas
fast på någon plats på en båt. Detta
gjorde att materialet både var
iögonfallande och hade större chans
att klara sig på arbetsplatsen.
Laminerade material kan även vara
mer praktiska i kök, lantbruk, på
byggarbetsplatser osv.
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■ Kopplar samman affärsframgångar med
frånvaro av olyckor på arbetsplatsen
genom att skapa en förbindelse mellan det
faktum att de framgångsrikaste företagen
även har den lägsta olycksfallsfrekvensen.

”Working well together” (Arbeta bra
tillsammans)
■ En kampanj inom byggnadsbranschen för

att förbättra arbetsmiljön genom samarbete
mellan arbetsgivare och anställda och deras
fackföreningar.

■ ”Well” används både i betydelsen ”god”
som i god hälsa, och ”ordentligt” som i att
arbeta på ett ordentligt och effektivt sätt.

■ På samma sätt betyder ”working well”
både att arbeta på ett hälsosamt och säkert
sätt, men det betyder även att arbeta på ett
ordentligt och effektivt sätt.

■ ”Tillsammans” används för att föra fram
budskapet om att arbeta i samarbete och
som partner.

”Back in work” (Tillbaka i arbete)
■ Syftar till att förhindra ryggskador på

arbetsplatsen.
■ ”Back” (rygg) används här även i

betydelsen tillbaka, här att komma tillbaka
i arbete. En del av kampanjen handlar om
rehabilitering av arbetstagare med rygg-
skador så att de kan återgå i arbete.

”Work! it’s a risky business” (Arbete! Det är
farliga saker)
■ En fackföreningskampanj riktad till

skyddsombud och arbetsgivare som
propagerade för gemensamma insatser för
att genomföra lämpliga och nöjaktiga
riskbedömningar i enlighet med lagen.

■ Här används ordet ”business” återigen så
att det anspelar på de företagsekonomiska
skälen för att bry sig om arbetarskyddet.
Ordet ”business” används i sina två
betydelser av ”företag” och ”angelägenhet”
eller ”ämne”.

”Work isn’t child’s play” (Arbete är ingen
barnlek)
■ Det är en allvarlig sak.
■ Det är en fråga som kräver planering och

ledning.
■ Barn skall inte arbeta!

38

50
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Rådgivning om arbetsmiljö brukar inkludera
checklistor och andra praktiska verktyg.
Därtill kan verkliga fallstudier vara ett mycket
effektivt medel för att övertyga en skeptisk
publik om att det ni föreslår är realistiskt och
genomförbart. Genom att infoga specifika
fallstudier i de olika versionerna eller
checklistorna som är anpassade till sektorn i
fråga kan man göra om en vanlig folder eller
en vägledning till en serie sektorsinriktade
foldrar.

Praktiska verktyg och att 
informera genom exempel

39
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2.HUR MAN NÅR BÄSTA
MÖJLIGA RESULTAT MED
OLIKA MEDIER

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden är ett måste för i stort sett
varje kampanj, i synnerhet för lanseringen. De
ger er möjlighet att generera gratis täckning i
dagstidningar, tidskrifter och etermedier,
däribland TV, och därigenom nå tusentals,
om inte miljoner, i er målgrupp.

Men vilka publikationer och stationer skall ni
skicka ert pressmeddelande till? Det finns ju
hundratals i ert land. Gör för det första en
lista över de publikationer och stationer som
er målgrupp troligen läser eller lyssnar på,
däribland branschpublikationer och lokal
press. För det andra, fokusera på dem som
kan antas vara intresserade av er nyhet. Alla
kommer inte att vara det.

Tills sist, när ni har begränsat listan bör ni
identifiera vilka journalister som antagligen
kommer att skriva om ert ämnesområde. Den
informationen kan man ofta hitta i bransch-
kataloger för medier. Annars kan man även
ringa upp publikationen eller stationen.
Skicka alltid ert pressmeddelande till en
namngiven journalist och, om tiden tillåter,
ring för att höra om de har fått materialet och
om de behöver ytterligare information.

Det första stycket bör 
innehålla huvudbudskapet 
och viktig information som 
stöder det. Det skall kunna

fungera som en nyhet
i sig, även om resten av 
historien redigeras bort.

”Anmärkningar 
till redaktören” (Notes to 

editors) bör innehålla 
användbar information som inte 

riktigt passar in på ett naturligt sätt 
i huvudtexten. Det kan vara 

bakgrundsinformation om den 
arbetsmiljöfråga som ni försöker 

sätta ljuset på, detaljer om metoder 
som använts i eventuella 

undersökningar och/eller en kort 
beskrivning av er 

organisation.

Ta med ett citat 
från en specialist
för att göra det 

mer levande.

Inkludera 
åtminstone namn och
telefonnummer till en
kontaktperson, helst 
med ett hem- eller 

mobilnummer för frågor 
utanför kontorstid.
Journalister arbetar 

ofta sent.
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Ange ett datum 
för offentliggörande 

om ni inte vill att nyheten 
skall offentliggöras i medierna 

före ett visst datum. Journalister 
respekterar sådana. Datera alltid 
ert pressmeddelande även om 
ni inte har angett ett datum 

för offentliggörande.

Använd dubbla
radavstånd för 

att göra texten mer 
lättläst och lämna 

plats för journalister 
att göra 

anteckningar.

Skriv ”slut” där 
huvudtexten 

slutar. Detta är vedertaget 
bruk och försäkrar

journalisten 
om att det inte saknas 

några sidor.

Rubriken skall ge hela
nyheten och vara så 

slagkraftig och slående som 
möjligt. Gör er inte besvär med att
fundera ut en smart och slagfärdig 

rubrik; journalisterna – eller mer 
bestämt deras textredigerare –
kommer att hitta på sina egna

rubriker.  Använd fetstil för 
att framhäva 

rubriken.
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Direktreklam

Direktreklam är ett populärt medium för att
nå ett stort antal namngivna personer, ofta
inom mycket avgränsade marknader. Om ni
inte har en egen kontaktdatabas kan ni köpa
en lista från en specialist på marknadsföring
eller direktreklam i er region. Om ni vill
vända er till en viss sektor så kanske en
branschorganisation är villig att låta er
använda deras förteckning. Fackföreningar,
arbetsgivarorganisationer osv. kan vara villiga
att inkludera er information i deras regel-
bundna utskick. På en arbetsplats kan ni
kanske använda internposten, skicka
information med lönebeskeden eller använda
e-post.

Ni kan framhäva viktiga 
underordnade budskap med 

kursiv stil eller underrubriker. 
Eller bryt ut dem till en

punktlista 
för att göra det enklare 

för läsarna att snabbt ögna 
igenom brevet.

Forskning har visat att 
människor nästan alltid 
läser ett PS i ett brev. 
Använd detta som er 

”uppmaning till handling”. 
Påminn läsarna om vad ni 
vill att de skall göra, varför 

och när.

Adressera ert 
brev till 

namngivna 
personer.
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Gör texten 
personlig genom 
att använda ord 

som ”du” 
och ”er

organisation”.

Rubriken skall 
innehålla ert 

huvudbudskap eller 
”erbjudande”.
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■ Använd relevanta och fängslande bilder.
Kom ihåg att ni konkurrerar om läsarnas
uppmärksamhet med andra annonser i
publikationen.

■ Rubrikerna skall ge all viktig information.
Många gånger läser människor inte mer.

■ Håll brödtexten kort, vanligtvis inte mer än
200 ord.

■ Ta med en ”uppmaning till handling” som
talar om för läsarna vad ni vill att de skall
göra. Den kan placeras antingen i en rubrik
eller i slutet.

■ Ta alltid med ett kontaktnummer eller en
adress där människor kan få ytterligare
information eller hjälp.

■ Typsnitt och färger skall helst stämma
överens med er företagsidentitet för att
skapa en konsekvent framtoning.

Sök alltid professionell hjälp från externa
byråer med erfarenhet av dessa medier. Ni
skall inte ens tänka tanken att ni kan göra det
själva.

Ett enkelt budskap och en kraftfull bild är allt
vad människor kan ta in när de passerar en
affisch. Det är inte troligt att de stannar för
att läsa någonting mer ingående.

Annonsering i dagspressen

Annonsering i TV och radio

Affischer
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■ Ett populärt och enkelt sätt att sprida
budskapet på arbetsplatsen.

■ Utrymmet på anslagstavlor är mycket
begränsat. Kanske skulle en affisch i 
A4- eller A5-format passa bättre än större
storlekar?

■ På en affisch för anslagstavlor vill ni
kanske förmedla lite mer:

■ Titel i fetstil för budskapet.

■ Underordnade budskap (så få som
möjligt), till exempel varför det är viktigt
och vad ni vill att man skall göra.

Nyhetsbrev är ett bra sätt att regelbundet
förse människor med aktuell information på
områden där det händer mycket eller där ni
vill utforska olika frågor mer ingående. Det
största problemet är att hitta tillräckligt
många artiklar för att fylla mer än en utgåva
och att ha tid att publicera varje utgåva i tid.
Om ni kan övervinna båda de här svårig-
heterna så är det ett bra alternativ. Om inte
bör ni välja en annan kanal. På arbetsplatser
kan skyddskommittén sprida ett regelbundet
nyhetsblad, även via e-post om det är
tillgängligt eller genom att ha en
återkommande spalt i det vanliga nyhets-
brevet för personalen.

■ Locka läsarna att bläddra i nyhetsbrevet
genom att visa vilka artiklar som finns på
de andra sidorna.

■ Ge dokumentet en tydlig profil så att
människor vet vem det kommer från.

■ Försök hålla artiklarna korta och koncisa.
Läsarna är vanligtvis inte intresserade av
att ta sig igenom stora textmassor.

■ Bryt upp stora artiklar med underrubriker
för att göra dem mer inbjudande.

■ Använd bildtexter för att berätta och
underbygga huvudtexten. Om ett foto till
exempel visar en ny produkt så skriv inte
bara ”Den nya produkten”, utan säg i
stället någonting i stil med ”Den nya
produkten kan minska exponering för
buller med 15 procent”.

Affischer för anslagstavlor

Nyhetsbrev

45

D
e

l
 

I
I

 
K

a
m

p
a

n
j

t
e

k
n

i
k

e
r

VÅLD PÅ JOBBET — ANMÄL DET!
■ Anmäl alla hot, skador, verbala övergrepp

eller trakasserier så snart som möjligt.
■ Fyll i skadeanmälan – din avdelningschef

har ett exemplar.
■ Ta kontakt med rådgivningstjänsten

för stöd efter en incident, ring anknytning
123.

Denna information är AVGÖRANDE för att
hjälpa oss att förhindra fler incidenter.

3

Din skyddskommitté: Kampanj för att
förhindra våld mot personalen.
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Broschyrer är bra för att ge bakgrunds-
information som inte blir inaktuell alltför
fort, till exempel detaljer om vissa hälsorisker
eller besvär och även för PR-material om er
organisation.

■ Den första sidan skall berätta för läsarna
allt de behöver veta – vad broschyren
handlar om och varför det är viktigt. Håll
den och de inledande sidorna så kortfattade
som möjligt för att uppmuntra människor
att läsa vidare.

■ Fundera på att inkludera en liten, diskret
beskrivning av vilka ni är och vad som gör
er speciella på omslagets insida för
människor som inte är bekanta med er
organisation.

■ Vägled läsarna genom texten med rubriker
och underrubriker. Kom ihåg att de flesta
människor bara skummar broschyren. Era
huvudpunkter måste framträda tydligt.

■ Citat som lyfts ut och placeras i marginalen
är ett praktiskt sätt att dra uppmärksamhet
till huvudbudskapet.

■ Fundera på att inkludera en ficka på
omslagets tredje sida så att ni kan skicka
med extra material, skräddarsytt för
enskilda personer..

Utställningsmontrar kan användas vid
många olika evenemang

■ Offentliga utställningar.
■ Bransch-/fackmässor.
■ Mobila utställningar.
■ Lokala utställningar.
■ Privata visningar eller lanseringar.
■ Konferenser.
■ Vandringsutställningar, till exempel på

offentliga platser som shoppingcentrum,
bibliotek osv.

Några medlemsstater och organisationer har
framgångsrikt använt en buss för att föra
kampanjen och budskapet hela vägen till

Broschyrer

Konferenser och utställningar
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arbetsplatsen. Bussen transporterade material,
resurser och utbildad personal och hade även
kampanjens slogan målad på utsidan för att
göra PR för den. Montrar för arbetsmiljö-
frågor kan med framgång användas på
arbetsplatsen.

Planera er utställningsmonter

■ Använd starka färger och bilder för att
fånga människors uppmärksamhet. Ha om
möjligt interaktiva demonstrationer som
drar besökarna till er monter. Man kan visa
en video.

■ Ha ett enkelt och tydligt budskap som är
fokuserat på utställningsföremål och
fördelar. Det bör vara synligt på lite håll.
Stödjande information och mindre viktiga
budskap presenteras i mindre typsnitt. Håll
all information till ett minimum, eftersom
de flesta bara kommer att tillbringa några
få minuter vid er monter. De har inte tid att
läsa några mängder.

■ Inkludera informationsställ med litteratur
som besökare kan ta med sig.

■ Se till att montern sköts av vänliga och
kunniga människor. Minst en person skall
vara på plats hela tiden. Försök att få en
”engagerad” person som ansvarar för
montern och undvik att ha någon som
hjälper till som en ”gentjänst”. Om ni
skickar er egen monter måste ni kontrollera
att de vet hur den skall sättas ihop och
packas ned.

■ Hur många besökare kommer det? Vilka
kommer det att vara? Ni måste ha rätt
material i tillräckliga kvantiteter i lager.

■ Se till att montern och materialen kommer
fram i tid och att det finns tillräckligt med
tid för att sätta upp montern INNAN
evenemanget börjar.

■ Se till att all nödvändig utrustning och allt
material finns på plats – det kan vara bord,
stolar, pennor, papper, formulär för att
anteckna besökarnas frågor, elkontakter för
elutrustning, dator osv.

■ Följ omgående upp uppslag från
utställningen, prioritera förfrågningar.
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Videor är populära hjälpmedel för utbildning
och undervisning och kan även visas i
utställningsmontrar, men de kan vara dyra att
producera. För att få största möjliga
genomslag bör de vara omkring fem minuter
och inte mer än tjugo minuter långa. Över
den gränsen avtar tittarnas uppmärksamhet
mycket snabbt. Se alltid till att få professionell
hjälp. Vanligtvis behöver ni även samman-
ställa trycksaker som tittarna kan ta med sig.
Tänk på att ta fram några interaktiva frågor
för en workshop eller annat utbildnings-
material om det är meningen att videon skall
användas för utbildning. En video om
arbetsmiljö kan ha många fördelar:

■ Visa god och dålig praxis.

■ Visa dramatiserade rekonstruktioner av
händelseförloppet som leder fram till en
olycka eller det aktivitetsflöde som krävs
för att förverkliga god praxis.

■ Visa konsekvenserna med hjälp av offer
som visar och berättar om sin ohälsa.

■ För interaktivitet – stoppa videon för att
fråga ”vad händer sen?” eller ”vilken är
risken?”

■ Nå en större publik, förutsatt att de har
tillgång till video och att videon är till-
gänglig för uthyrning, däribland skolor,
fackhögskolor, utbildning på arbetsplatsen,
utställningsmontrar. En video kan vara bra
för utbildning av dem som saknar motiva-
tion för traditionella undervisningsmetoder
eller inte läser tillräckligt bra. Om den är
mycket visuellt gjord kan en video vara ett
alternativ för undervisning av människor
som talar ett annat språk. Filialer inom er
egen organisation eller utomstående organi-
sationer som organiserar sina egna work-
shopar för att delta i er kampanj vill ofta
visa en video.

Arbetsmiljömyndigheter lånar ofta ut videor
till evenemang på arbetsplatserna.

Videor
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En medlemsstat producerade en video som ett led i en kampanj för att minska muskel- och
skelettbesvär på grund av manuella lyft i jordbrukssektorn och för att stödja aktiviteterna under
Europeiska arbetsmiljöveckan.

■ Syfte: Stödja medvetenhetshöjande och förebyggande åtgärder när det gäller manuella lyft
inom jordbrukssektorn med hjälp av en video som visar bästa praxis.

■ Viktigaste aktiviteter: Producera en video på 20 minuter som på ett icke-tekniskt och mycket
åskådligt sätt visar reella och typiska problem när det gäller manuella lyft på bondgårdar och
praktiska lösningar på dessa problem.

■ Vad man gjorde: Muskel- och skelettbesvär är en av de viktigaste aspekterna av hälsoproblem
inom jordbrukssektorn. Praktiska lösningar finns, men är ofta inte accepterade eller allmänt
bekanta. Målgruppen definierades som jordbrukare, lantarbetare och lantbruksstuderande.
Det är en grupp som i stort inte är mottaglig för detaljerade, tekniska anvisningar. Man beslöt
därför att producera en mycket åskådlig, icke-teknisk video med ”ljudklipp” och exempel ur
det verkliga livet för att få fram budskapet. I projektgruppen ingick en yrkesinspektör för
jordbruket, en ergonom och en videospecialist. Videon filmades på plats på olika bondgårdar
med deltagande av jordbrukare och lantarbetare. Följande arbetsuppgifter illustrerades i
videon:
■ Djurskötsel, till exempel av får. Lösning:

■ Se på personerna (deras utbildning, erfarenhet, fysiska lämplighet), utrustningen
(gångar, fållor, lastredskap), djuren (deras hälsa och förtrogenhet med människor).

■ Hantering av gödselplattor. Lösning:
■ Använda lyftredskap av bra märke och lämplig lastare för att lyfta stora gödselplattor.
■ Placera små gödselplattor, som kan lyftas manuellt utan risk, så att de medger tillgång

till pumpar och blandare.
■ Hantering av traktorhjul. Lösning:

■ Använda en hjullyft av bra märke, antingen som en fristående enhet eller som ett
tillbehör på en gaffeltruck. Hjullyftar kan lyfta, transportera, rotera och luta hjul, vilket
underlättar ditsättning och borttagning från traktorn.

■ Hantering av 200 liters fat med kemikalier (som till exempel innehåller bekämpningsmedel
eller veterinärmediciner). Lösning:
■ Använda en fatvagga av bra märke för att flytta och tippa stora behållare.
■ Planera förvaringen så att sträckan som det är nödvändigt att flytta behållarna minskar.

■ Hantering av säckar, kannor och andra behållare. Lösning, varhelst det är möjligt:
■ Byte till mekanisk hantering av löst gods.
■ Använda lastare, transportlådor och gaffeltruckar för alla material.
■ Lasta leveranser på en trailer så att de kan hanteras utan att de behöver lyftas från

marken.
Videon innehåller även tips om vad som kan göras för att minska riskerna för skador när man
lyfter eller bär, inklusive korrekt användning av redskap och hjälpmedel för manuella lyft av
kemikaliebehållare, säckar, stockar, batterier, staketstolpar, balar, lösa material, långa bommar,
torvbalar och tyngder för traktorer.
Videon lanserades under Europeiska arbetsmiljöveckan så att den kunde inkluderas i 
PR-materialet för veckan. Den distribuerades till alla regionala yrkesinspektioner i
medlemsstaten och har visats vid jordbruksutställningar. Den vänder sig framför allt till
personer som inte tidigare har sysslat med jordbruksarbete, och man distribuerade över 250
kopior gratis till lantbrukshögskolor. En längre version, avsedd för försäljning, producerades
också.
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En undersökning före kampanjen kan
användas vid lanseringen och även efteråt för
att utvärdera kampanjen. Den är särskilt
användbar om ni griper er an en ny risk eller
ett område där det inte finns någon statistik.
Den måste planeras väl så att resultaten finns
tillgängliga vid kampanjens inledning.
Undersökningar måste utformas och
analyseras korrekt för att ge resultat som är
trovärdiga för pressen och allmänheten.
Publiceringen av resultaten av en
personalundersökning kan vara en effektiv
start för en kampanj på er egen arbetsplats.

Internet är ett kraftfullt masskommunika-
tionsmedel som kan användas i er kampanj.
Det kan användas interaktivt. Journalister
som vill rapportera om er kampanj och andra
organisationer som vill puffa för den kommer
att uppskatta möjligheten att få elektroniska
versioner av ert kampanjmaterial. Sätt ut er
webbadress på pressmeddelanden. Det bästa
är att avsätta en del av er webbplats för
kampanjen och ge den direkta länken till den.
Internetbaserade nyhetstjänster kan länka till
er sida om de rapporterar om kampanjen.
Intresserade organisationer kan också sprida
er webbadress och sätta ut en länk från deras
webbplats till er.

Med en särskild avdelning för kampanjen på
er webbplats kan ni göra följande:

■ Ange kampanjmål och tidsplan.

■ Hålla besökare à jour med vad som händer
i kampanjen och dess utveckling.

■ Genomföra undersökningar.

■ Tillhandahålla kopior av pressmed-
delanden, foldrar, broschyrer och affischer.
Er budget för tryckning och distribution
kommer att vara begränsad, i synnerhet om
ni vill ta fram färgstarka, iögonfallande
illustrationer. Då kan detta vara ett sätt att
öka spridningen utan extra kostnader. Det
innebär också att ni har möjlighet att nå

Undersökningar

Kampanjer på Internet

50

A
t

t
 

f
å

 
u

t
 

b
u

d
s

k
a

p
e

t

35

Getting your Message Across.SV  13/9/05  11:22  Página 50



intresserade grupper som inte finns med på
er utskickslista. Det kan vara bra att göra
informationen tillgänglig i både html- och
pdf-format.

■ Lägga ut nedladdningsbara illustrationer,
sloganer osv. som pressen och andra
intresserade kan använda.

■ Interaktivt:

■ Be organisationer ansluta sig till
kampanjen på webbplatsen.

■ Samla fallstudier eller praktiska åtgärder
från deltagare i kampanjen.

■ Utveckla kampanjnätverk.

■ Sätta upp ett forum för diskussioner och
utbyte av idéer om bästa praxis.

■ Ge en stor mängd tillhörande information,
som ni inte skulle ha möjlighet att publicera
och sprida med traditionella metoder.

■ Sätta in foton och illustrationer osv., som
skulle vara dyrbara att trycka och sprida.

■ Länka till andra relaterade informations-
källor.

Flera organisationer har kommit fram till att
det kan vara effektivt att sprida viktig
arbetsmiljöinformation på cd-rom för att
stärka en kampanj, till exempel för att få ut
information till småföretag. Jämfört med
tryckta publikationer kan de innehålla en
mängd information, och de är enkla att
förvara, packa och skicka. De kan användas
interaktivt och som utbildningshjälpmedel.
Det är möjligt att ge ut regelbundna
uppdateringar.

Cd-romskivor
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Några andra idéer

■ TV- och radiodramer – en medlemsstat lyckades få en serie med radiodramer om livet på
landsbygden att ta med olyckor på bondgårdar i ett manus.

■ Teater – en medlemsstat har tagit fram teaterpjäser på temat arbetsmiljö.

48
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VISSA
SPECIFIKA
OMRÅDEN
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1.NÅ UT TILL SMÅ OCH
MEDELSTORA FÖRETAG

55

S
Små och medelstora företag har begränsat
med tid och pengar för att genomföra egna
kampanjer eller delta i andras: de har mindre
personalresurser och mindre tillgång till
information än större företag med en egen
avdelning för arbetsmiljö. Det är till exempel
osannolikt att ni når dem genom fackpressen
på arbetsmiljöområdet. För att nå ut till dem
måste budskapet vara mycket relevant och
placeras på en plats där de kommer att se det.

Några tips från arbetsmiljöbyråns
undersökning:

■ Använd personliga kontakter för att nå små
och medelstora företag. Att enbart förlita
sig på reklam kommer troligen inte att vara
effektivt. Det effektivaste sättet att få
kontakt är arbetsplatsbesök, men besök på
mässor, utbildningar, workshopar och
regionala seminarier kan alla ingå i en
marknadsföringsstrategi.

■ Engagera trovärdiga samarbetspartner i
kampanjen för att stödja den och sprida
budskapet. Detta bidrar till att skapa
intresse och bygga upp förtroendet inom
målgruppen. Sådana partner kan vara
arbetsgivarorganisationer, handelskamrar
och (ömsesidiga) försäkringsbolag. Genom
att engagera lokala filialer blir det enklare
att föra kampanjen närmare de små och
medelstora företagen.

■ Se till att ert budskap verkligen är relevant
för upptagna ägare till små och medelstora
företag som har mycket annat att stå i.
Kommunikationen måste vara rak och
framföras i en affärsliknande kontext. De
behöver färdiga lösningar som kan
genomföras omgående. Förse dem med
praktiska verktyg, konkreta exempel och
fallstudier.

■ Begär inte för mycket. Sträva efter
förbättringar steg för steg för att motivera
små och medelstora företag att vidta åtgärder.

■ Företagsekonomiska skäl kan var ett
mycket effektivt budskap för små och
medelstora företag, varav många kämpar
för att överleva ekonomiskt.

■ Yrkesinspektörer och andra externa
stödmyndigheter kan behöva information
och utbildning om hur de skall attrahera
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och stödja små och medelstora företag i
kampanjen.

■ På de minsta små och medelstora företagen
är det mindre troligt att det finns en fack-
förening på arbetsplatsen. Några nationella
myndigheter har dock samarbetat med
fackföreningar i kampanjer riktade till små
och medelstora företag. Fackföreningar kan
vara motiverade att visa arbetsgivare i små
och medelstora företag att de kan bidra
positivt till arbetsmiljön, till exempel genom
att hjälpa dem att uppfylla bestämmelserna
och erbjuda utbildning.

Några tips för att nå ut till små och
medelstora företag:

■ En cd-rom med grundläggande och viktig
information visade sig vara en uppskattad
del av en kampanj riktad till små och
medelstora företag. Företagsbesök före
lanseringen var till god hjälp för att
budskapet skulle tas emot på rätt sätt.

■ Många små och medelstora företag tillhör
en branschorganisation. Sätt in artiklar och
annonser i branschtidningarna. I synnerhet
för små och medelstora företag kommer
budskapet att få mycket större effekt om
det riktas in på de särskilda risker som
gäller för deras sektor, illustrerat med
exempel från just den sektorn. Information
i branschtidningar måste ha ett budskap
som är tydligt riktat mot sektorn. Dra om
möjligt in branschorganisationen som
partner i kampanjen. Det förhöjer
kampanjens trovärdighet och relevans.

■ Det finns organisationer och
sammanslutningar för småföretag. Använd
dem för att göra direktutskick till deras
medlemmar.

■ Uppmuntra större arbetsgivare att arbeta
tillsammans med sina små leverantörer i
fråga om arbetsmiljö. Ta fram PR-material
som den större arbetsgivaren kan sprida.
Uppmuntra större arbetsgivare att stödja
mindre genom ett ”grannskapsprojekt”.

■ Placera information i en handelskammare
osv. och genomför andra samarbetsinsatser
genom handelskammaren.

■ En buss med arbetsmiljöinformation kan
användas som en mobil resurs för att föra
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budskapet om arbetsmiljö direkt till de små
och medelstora företagens tröskel. Detta
tillvägagångssätt har använts på till
exempel byggarbetsplatser. Om bussen har
reklam på utsidan så för den samtidigt
budskapet genom gatorna.

■ Stödprogram som inbegriper direktkontakt
med små och medelstora företag, till
exempel med regionala institutioner eller
yrkesinspektörer, kan vara ytterst effektiva,
men resurskrävande.

■ Några medlemsstater har använt trenden
att hålla ”frukostmöten” för att nå små
och medelstora företag. Små möten eller
seminarier med 15 till 20 deltagare i
företagets lokala område kan vara
effektivare än stora konferenser.

■ Använd personliga inbjudningar och
kontakter.

■ Kampanjer gentemot små och medelstora
företag som inkluderar arbetsplatsbesök
där man sätter individuella mål med de
små och medelstora företagen kan vara
effektiva för att åstadkomma handling.
Resultaten kan användas som fallstudier
för att förstärka kampanjen på det hela
taget.

■ Teckna avtal med en trovärdig och
framgångsrik företagsentreprenör för att
lansera kampanjen och föra ut budskapet
om bra arbetsmiljö.

■ Använd branschevenemang för att delta
med en monter eller lansera en aktivitet.

■ Håll kampanjen lokal, bland annat genom
att rikta er till den lokala pressen.

Ett framgångsrecept? En kampanj för små
och medelstora företag i cateringsektorn

Arbetsmiljömyndigheten i en medlemsstat har
drivit en kampanj för att förbättra arbets-
miljön i restaurang- och cateringsektorn. Det
finns många små och medelstora företag i
denna sektor. Större företag i sektorn har ofta
filialer på franchisebasis, vilket innebär att de
enskilda franchisetagarna i praktiken ofta
drivs som små och medelstora företag:
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■ Det första steget var att inrätta en
”sambandsgrupp” med relevanta grupper
inom sektorn, till exempel

■ branschorganisationer för catering och
övernattningstjänster,

■ ölproducenternas branschorganisation,

■ branschorganisationen för tillverkarna av
cateringutrustning,

■ fackföreningarna,

■ cateringorganisationer inom den
offentliga sektorn,

■ relevanta avdelningar inom yrkes-
inspektionen, med ansvar för arbets-
platser på hotell, restauranger och inom
cateringsektorn.

■ En serie med punktinriktade informations-
material har producerats, bland annat om
att höja medvetenheten om lagstiftningen
och arbetsgivarnas åligganden, kostnaderna
för olyckor och de företagsekonomiska
skälen till riskerna med den högsta
olycksfallsfrekvensen (omfattar halk-,
snubbel- och fallolyckor, skär- och
brännsår samt manuella lyft).

■ Det format man valde för informationen
var en serie korta, gratis informationsblad
om enstaka ämnen, som lätt kunde
kopieras, återges i branschtidningar eller
delas ut vid yrkesinspektörernas arbets-
platsbesök. Vägledningen producerades i
samråd med samtliga medlemmar i
sambandsgruppen, vilket garanterade att
den hade allas stöd och att budskapet var
det rätta.

■ Informationen sattes in i branschtidningar
och spreds även av fackföreningar och
andra medlemsorganisationer i
cateringgruppen till deras medlemmar.

■ Man använde även evenemang inom
cateringbranschen för att sprida
information.

■ På detta sätt spred man budskapet
”catering med omsorg” till små och
medelstora företag och andra.
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2.PÅ ER EGEN
ARBETSPLATS
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Det kan hända att chefer med ansvar för
arbetsmiljöfrågor, företagsledare, fackföre-
ningsföreträdare eller skyddskommittéer vill
driva medvetenhetshöjande och handlings-
motiverande kampanjer på sina egna arbets-
platser. Många av de storskaliga idéer som
presenteras här kan förminskas eller anpassas
till arbetsplatsen. En händelse som Europeiska
arbetsmiljöveckan skapar ett bra fokus för en
arbetsplatskampanj. Nedan finns en check-
lista med viktiga delar i planeringen för en
arbetsplatskampanj: till och med på den
minsta arbetsplats kan ni från arbetsmiljö-
myndigheterna få gratis information att
sprida och för att organisera en
förslagsverksamhet osv.

■ Varför skall man ha en arbetsplats-
kampanj?

■ För att lansera en ny policy.

■ För att höja medvetenheten.

■ För att främja handling, som till exempel
rapportering av olyckor, användning av
hjälpmedel för manuella lyft eller
genomförandet av riskbedömningar.

■ Vem skall involveras?

■ Chef med ansvar för säkerhetsfrågor.

■ Den högsta ledningen, till exempel för att
visa deras stöd och engagemang.

■ Avdelningschefer.

■ Fackföreningarna.

■ Medlemmar i skyddskommittén.

■ Leverantörer.

■ Några viktiga delar i planeringen:

■ Har ni den högsta ledningens stöd?

■ Kan ni få en budget tilldelad er?

■ Kan ni få stöd av namngivna människor
på andra avdelningar? I vilket fall som
helst måste kampanjen föras ut från ert
kontor eller skrivbord. Vilka är nyckel-
personerna på de olika arbetsområdena
som ni måste rikta in er på och träffa?

■ Finns det någon stundande händelse ni
kan använda, till exempel ett hälso-
främjande initiativ?
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■ Skaffa tillstånd att använda anslagstavlor,
internpost, inlagor till lönebesked,
kopiatorer osv.

■ Gå igenom arbetsplatsolyckorna på nytt
för att få några skarpa siffror till er
kampanj eller genomför en arbetsplats-
undersökning.

■ Finns det en dataavdelning? Kan de
tänka sig att skanna lite material åt er för
att producera en affisch, en folder osv.?

■ Vilka planerade händelser finns det som
skulle vara lämpliga för att presentera er
kampanj? Möten i arbetsmiljökommit-
tén, viktiga möten i företagsledningen
osv.

■ Välj ert budskap. Använd till exempel
budskapet ”budgetbesparingar” med den
högsta ledningen. Använd budskapet
”lägre frånvaro” med avdelningschefer.

■ Uppföljning och utvärdering:

■ Följ om möjligt upp händelser som
seminarier, till exempel genom att ge en
sammanfattning av vad som hände.

■ Utvärdera om möjligt kampanjen. Har
utbildningen ökat? Är riskbedömningen
klar? Har olycksfrekvensen sjunkit? Se
upp! En kampanj kan höja medvetandet
om yrkesrelaterade problem och leda till
en ökad rapportering av hälsoproblem.
Det som kan te sig som en negativ effekt
är i själva verket en positiv effekt.

■ Några idéer:

■ Använd Europeiska arbetsmiljöveckan
eller välj ett ämne som redan är föremål
för en kampanj som drivs av er egen
arbetsmiljömyndighet.

■ Håll en öppen dag för arbetsmiljö eller
medvetenhetshöjande. Bjud in talare från
arbetsmiljömyndigheten, fackföreningen
osv. och uppmana dem att ha montrar.

■ Organisera en arbetsplatsutställning, till
exempel i arbetsplatsens entré.
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■ Dela ut egenproducerad information eller
skaffa kopior från er lokala arbetsmiljö-
myndighet.

■ Ge information i det interna
nyhetsbrevet.

■ Starta ett nyhetsblad med
arbetarskyddsfrågor från
skyddskommittén.

■ Sprid information om kampanjen via 
e-post eller placera den på webbplatsen
(vissa företag har ett intranät för
personalen).

■ Visa en video. Många
arbetsmiljömyndigheter lånar ut videor.

■ Genomför speciella riskbedömningar i
kampanjfrågan.

■ Upprätta mål för det förebyggande
arbetet med enskilda avdelningar.

■ Håll en serie workshopar i enskilda
avdelningar.

■ Låt en avdelning söka efter risker på en
annan avdelning.

■ Anordna tävlingar och frågesporter:
• Affischtävling.
• Slogantävling.
• Frågesport i arbetsmiljö mellan

avdelningar.
• Tävling om lösningar för bästa praxis.

■ Uppmuntra arbetstagare att bidra med
sina idéer för förbättringar och bästa
praxis, kanske genom att ge belöningar.
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Ryggar för framtiden

Ett sjukhus höll en öppen dag för
arbetsmiljö som en del av ett större
initiativ för att minska olyckor vid
manuella lyft. Den hade planerats av
skyddskommittén. Personalavdelnin-
gen och fackföreningen organiserade
informationsställ med litteratur och
personal som svarade på frågor. Den
lokala arbetsmiljömyndigheten stod
för en monter med material och en
lokal leverantör av hjälpmedel för
patientlyft erbjöd demonstrationer.
Man hade även planerat ett litet
seminarium till vilket viktiga
avdelningschefer var inbjudna. Bland
talarna fanns en chef inom högsta
ledningen, en ombudsman från
fackföreningen och en företrädare för
den lokala yrkesinspektionen.
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YTTERLIGARE INFORMATION OCH RESURSER
Nedan finns några källor till mer information om arbetsmiljökampanjer och kampanjmaterial, varav en
del har presenterats i detta dokument. Detaljer om och material från de olika kampanjerna kan man finna
på de olika webbplatsernas adresser.

Europeiska arbetsmiljöbyrån: Alla publikationer och all information på arbetsmiljöbyråns webbplats
(http://osha.eu.int) kan laddas ned gratis. Specifik information om kampanjer återfinns på Internet
(http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns). Arbetsmiljöyråns nyhetsbrev innehåller också
information om de senaste kampanjerna i Europa och medlemsstaterna och kan laddas ned från Internet
(http://agency.osha.eu.int/publications/newsletter).

1 ”Förebyggande av arbetsrelaterade olyckor” är temat för informationskampanjen Europeiska
arbetsmiljöveckan 2001 som medlemsstaterna drev under oktober 2001. Mer information finns på
Internet (http://osha.eu.int/ew2001).

2 Information om aktiviteterna kring ”Säg adjö till belastningsskadorna” som ägde rum under
Europeiska arbetsmiljöveckan 2000 om förebyggande av muskel- och skelettbesvär finns på Internet
(http://osha.eu.int/ew2000).

Fler detaljer om den undersökning om kampanjer som det hänvisas till i detta dokument finns på Internet
(http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns).

Arbetsmiljöbyråns webbplats har länkar till medlemsstaternas webbplatser där man kan hitta information
om nationella aktiviteter för Europaveckan och andra kampanjer.

Europeiska tekniska fackföreningsbyrån. Verksamheten inkluderar bland annat:

3 Kampanjen ”Europe under Strain” (Ett pressat Europa) för att förebygga arbetsrelaterade muskel-
och skelettbesvär. Se Internet (http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html).

4 Stöd till internationella dagen för belastningsskador tillsammans med EFS (Europeiska fackliga
samorganisationen) och FFI (Fria fackföreningsinternationalen).

5 Österrike, ”Backen wir”. Arbetsmiljöfrågor i bagerier. Mer information från Elsbeth Huber, Zentral
Arbeitsinspektorat, tfn (43-1) 711 00 63 81.

Österrike, AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) ersättningsnämnd för arbetstagare.

6 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (säkerhet och hälsa på arbetet) – cd-rom för riskvärdering
riktad till småföretag (AUVA med flera partner).

7 Mediepaket till yrkesskolor för fordonsreparatörer. Ytterligare information från C. Schenk och 
M. Rotte, AUVA.

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Adalbert Stifter Straße 65, A-1200 Wien. Se Internet
(http://www.auva.sozvers.at).

8 Österrike, Bundesarbeitskammer, Referat Arbeitnehmerinnenschutz, Prinz Eugen Straße 20–22, 
A-1040 Wien. Informations-cd-rom (kom i form) och broschyr producerade som ett led i kampanj-
aktiviterna under Europaveckan 2000 med flera projektpartner.

Belgien, Prevent, institutet för arbetsmiljö.

9 Skärmsläckare med förebyggande övningar mot belastningsskador. Se Internet
(http://www.fgtb.be/code/nl/c140000.htm).

En serie affischer från Prevent finns på Internet (http://www.prevent.be/prevent/pre07.nsf/webaffiches).

10 Belgien, KBC Försäkring och den medicinska organisationen Handcentras kampanj ”Händer är
ömtåliga, händer är värdefulla”. Närmare information från KBC-Verzekeringen, Diestsestraat 269,
B-3000 Leuven.
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Danmark, Arbejdstilsynet, nationell arbetsmiljömyndighet. Se Internet (http://www.arbejdstilsynet.dk).

11 Program inom kampanjen för sektorsinspektioner i gjuterier. Ytterligare detaljer från Lars
Rasmussen, tfn (45) 39 15 22 10, e-post: LRA@arbejdstilsynet.dk.

12 Utställningsmonter från den lokala yrkesinspektionen som en del av aktiviteterna under
Europaveckan 2000.

13 Danmark, BST Esbjerg. En serie kampanjaffischer finns på Internet (http://www.bst-
esbjerg.dk/tekst/udgivelser/plakater/plakater.htm), till exempel en affisch om stress, ”stoppa innan
du bränner ut dig”.

14 Danmark. NUL Arbejdsulykker, kampanjmaterial. Se Internet
(http://www.arbejdsulykker.dk/html/mat.html).

15 Finland, Invalidilitto ry, Kumpulantie 1 A, FIN-00520 Helsingfors. Broschyr om personlyft, del av
kampanjaktiviteterna för Europaveckan 2000.

16 Finland, Lokalsamhällets vecka. Fler detaljer från arbetsmiljöinspektionen i Kymi, P.O. Box 145,
FIN-53101 Villmanstrand (Lappeenranta).

17 Finland, Wellmedia. Kampanjmaterial för Europaveckan 2000. Se Internet
(http://www.wellmedia.fi).

18 Frankrike, Eurogip infos, nr 27, mars 2000, 55 rue de la Féderación, F-75015 Paris.

19 Frankrike, INRS: en serie affischer från INRS finns på Internet
(http://www.inrs.fr/indexprodinfo.html).

20 Frankrike, INRS: ”Tecknad serie” spreds som bilaga i den regionala tidskriften ”Prévenir” och
producerades av CRAM, Caisses régionales d’assurance maladie.

21 Frankrike, ministerierna för sysselsättning och hälsa: gemensamt initiativ om skador på vårdpersonal
från nålstick. Mer information finns på Internet (http://www.sante.gouv.fr/pdf/m5817.pdf och
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/contamination/index.htm).

Tyskland, BAUA, ”Medieneinsatz im Arbeitsschutz”, Användning av medier i arbetsmiljön, BAUA,
Tyskland.

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

22 Tyskland, BGZ, Berufsgenossenschaftliche Zentrale für Sicherheit und Gesundheit. Kampanj för att
minska dermatit orsakad av cement. Detaljer kan erhållas från GISBAU, Gefahrstoff-Informations-
system der Berufgenossenschaften der Bauwirtschaft, Hungener Str. 6, D-60389 Frankfurt am Main.
Se Internet (http://www.GISBAU.de).

Tyskland Breucker, Gregor et al. (1998): Success Factors of Workplace Health Promotion. European
Network for Workplace Health Promotion Project Paper nr 1. Essen: Federal Association of Company
Health Insurance Funds, BKK Bundesverband. Se Internet (http://www.baua.de/whp-net).

23 Informationsbroschyr om manuella lyft.

Belgien, Prevent, institutet för arbetsmiljö. Se Internet (http://www.prevent.be).

Irlands arbetsmiljömyndighet.

24 Detaljer om kampanjer som till exempel ”Safe Towns/safe working campaign” finns på Internet
(http://www.hsa.ie/safety/safety_initiatives/safe_towns.htm).

25 Aktiviteter i samband med Europaveckan 2000, däribland en annonskampanj på offentliga
transportmedel och ett program med regionala seminarier. Se Internet
(http://osha.eu.int/ew2000/index.php?lang=sv)
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26 Säkerhetsprogram för skolbarn på bondgårdar, dikttävling.

27 Annonskampanj med användning av berömda människor.

28 Laminerade säkerhetskort för fiskeindustrin.

Detaljer om ovannämnda aktiviteter kan erhållas från HAS, 10 Hogan Place, Dublin 2, Irland. Se Internet
(http://www.hsa.ie).

29 Italien, Emilia-Romagna. Regional kampanj om asbest, ”Togliamocelo Dalla Testa ’Amianto Stop’”,
information på Internet (http://www.regione.emilia-romagna.it/amianto/index.htm).

30 Italien, Lazio, regionstyrelsen, affisch framtagen för det europeiska arbetsmiljöåret. Se Internet
(http://www.regione.lazio.it/portale/home.jsp), klicka på ”Sanità” för att komma till den del som
handlar om arbetsmiljö.

31 Italien, CGIL, CISL, UIL. Specialutgåva om muskel- och skelettbesvär av tidskriften 2087,
framtagen som ett led i aktiviteterna för Europaveckan 2000.

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

33 Nederländerna, TNO Arbeid. Exempel på kampanjer och tillhörande dokumentation finns på
Internet (http://nl.osha.eu.int/publications/campaigns/arbocampagne2000.stm och
http://www.arbo.nl/publications/campaigns).

34 Nederländerna, ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor, kampanjen ”Stopp för
belastningsskador”, 1999.

35 Portugal, IDICT. Detaljer om kampanjer finns på Internet
(http://www.idict.gov.pt/campanhas/index1.htm), till exempel en kampanj inom textilsektorn.

Exempel på andra aktiviteter:

36 IDICT, program ”säker arbetsplats”.

37 IDICT, skolprogram ”säkra arbeten, bättre framtid”.

Ytterligare detaljer från IDICT, Avenida da República, 84, 5º Andar, P-1600-205 Lissabon.

Spanien, INSHT. Katalog med samtliga affischer finns på Internet
(http://www.mtas.es/insht/information/carteles.htm#catalogo). Exempel på kampanjer och material:

38 Silla de ruedas. Se Internet (http://www.mtas.es/insht/campa/nov_10_99.htm).

39 ”nr te dejes pegar por los pegamentos”, affisch på Internet
(http://www.mtas.es/insht/images/carteles/Car_015_imp.jpg).

”Hace diez minutos”, kampanj, se Internet (http://es.osha.eu.int/news/#noticias), inkluderar en
”tríptico” och ett ”documento”. Man kan även finna nyheter om andra organisationers kampanjer
via denna länk.

40 Spanien, Marina socialinstitutet (IMS), ”Din säkerhet ombord är inte någon lek”. Mer information
från INSHT, C/Torrelaguna 73, E-28027, Madrid.

41 Spanien, CC.OO. Kampanj om muskel- och skelettbesvär. Se Internet
(http://www.ccoo.es/cgi/mixer.exe/campanas.mix).

Mer information från Angel Carcoba, Departmento de Salud Laboral, Fernández de la Hoz, 12, 
E-28010 Madrid.

41a Musmatta om säkerhet vid bildskärmsarbete framtagen av CC.OO, federación sindical de
administración pública.
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42 Spanien, UGT. Internationell arbetsmiljödag, 28 april. Kampanjmaterial finns på Internet
(http://www.ugt.es/campanas/28abril.htm).

43 Sverige, Arbetarskyddsnämnden. Isocyanatkampanj. Allt material, inklusive checklistor,
informationsbroschyrer osv. finns tillgängligt på Internet (http://www.prevent.se/service/isoc.shtml).

Sverige, Arbetsmiljöverket. Samtliga framsidor på broschyrer, affischer osv., finns på Internet
(http://www.av.se/publikationer/broschyrer/43ochframat.shtm).

44 Arbetarskyddsstyrelsen (numera en del av Arbetsmiljöverket). Affisch från kampanjen om muskel-
och skelettbesvär 2000.

45 Health and Safety Executive (HSE) (hälso- och säkerhetsmyndigheten), se Internet
(http://www.hse.gov.uk), har tagit fram olika sektorsinriktade utställningsmontrar och tillhörande
broschyrer samt reklamartiklar med inriktning på risker.

Detaljer om kampanjer finns på Internet (http://www.hse.gov.uk/new/index.htm). Här är några
exempel:

46 Kampanjen ”Good Health is Good Business”.

47 HSE, ”Back on the Farm”-video om manuella lyft i jordbrukssektorn, ISBN 0 7176 1866 8,
framtagen för kampanjaktiviteter under Europaveckan 2000, kan beställas online på Internet
(http://www.hsebooks.co.uk) från HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk, Förenade
kungariket.

Videon använder kommentatorröst och kan produceras i andra språkversioner genom att ändra
kommentatorrösten. Förfrågningar till Andrew Wetters, Publicity & Press Promotions, Directorate
of Information and Advisory Services, Health and Safety Executive, Daniel House, Trinity Road,
Bootle, Förenade kungariket.

48 ”Working Well Together”, samarbetskampanj mellan Förenade kungarikets hälso- och säker-
hetsmyndighet (HSE) och byggnadsindustrin. Ett exempel på hur man kan driva en kampanj via en
webbplats, se Internet (http://wwt.uk.com).

49 Förenade kungariket, Trades Union Congress (TUC) (landsorganisationen), kampanj för ryggvård,
se Internet (http://www.vl28.dial.pipex.com). Deltagande organisationer: The Forum of Private
Business, se Internet (http://www.fpb.co.uk); BackCare, se Internet (http://www.backpain.org).
Information om andra TUC-kampanjer, se Internet (http://www.tuc.org.uk/h_and_s/index.cfm).

50 Förenade kungariket, Unison. Detaljer om arbetsmiljöaktiviteter som till exempel riskbedömning
och arbete i partnerskap och kampanjen om skador från nålstick finns på Internet
(http://www.unison.org.uk/home/index.htm).

51 Förenade kungariket, hälsovårdsministeriet, kampanj om nolltolerans för våld mot vårdpersonal.
Detaljer finns på Internet (http://www.nhs.uk/zerotolerance/intro.htm).

Tidskriften Hazards webbplats: Länkar till olika arbetsmiljökampanjer organiserade av fackföreningar
finns på Internet (http://www.hazards.org/campaigns).

Nya Zeeland, Arbetsministeriet, ”Bright Ideas for Promoting Safety and Health in Your Place of Work –
The A to Z Book of”. Detaljer om hur man kan beställa denna gratispublikation från
arbetsmiljömyndigheten vid Nya Zeelands arbetsministerium finns på Internet
(http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/index.shtml).
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Bilaga 1 NÅGRA FALLSTUDIER FRÅN OLIKA KAMPANJER

Samarbetskampanj för Europaveckan 

Mål: Europaveckan är en informationskampanj som syftar till att göra Europa till en säker och hälsosam
plats att arbeta i genom att främja aktiviteter för att minska antalet arbetsrelaterade olyckor, särskilt de
allvarliga. Det viktigaste målet är att stimulera arbetsmiljöaktiviteter på enskilda arbetsplatser. Ett
sekundärt mål är att främja den gemensamma europeiska ståndpunkten och verksamheten på
arbetsmiljöområdet, som till exempel direktiv och riktlinjer.

Målgrupper: Dessa omfattar organisationer, företag och arbetsplatser av alla storlekar och inom alla
sektorer. Alla som sysslar med arbetsmiljöfrågor är välkomna att delta, i synnerhet arbetsmiljöinstitutioner
och -organisationer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, företag, företagsledare, anställda och
skyddsombud. Särskilda ansträngningar görs för att producera material och planera aktiviteter som kan
vara relevanta för små och medelstora företag. Deltagande organisationer förväntas erkänna det
europeiska elementet i deras verksamhet.

Samarbetspartner: Det är en samarbetskampanj i stor skala. Den samordnas av Europeiska
arbetsmiljöbyrån. Den stöds av samtliga medlemsstater, Europeiska kommissionen och
Europaparlamentet, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Den är ett unikt tillfälle att sätta
arbetsmiljön i centrum. Den samordnas av arbetsmiljöbyrån och drivs i EU:s samtliga 15 medlemsstater
och även utanför, till exempel i kandidatländer till EU.

Timing och tidsram: Europaveckan i sig är en årlig tilldragelse och äger rum i oktober, men varje år drivs
kampanjen hela året, och Europaveckan kommer i slutet eller nära slutet av kampanjen. Det finns
utrymme för flexibilitet för de deltagande parterna. Varje medlemsstat bestämmer själv vilken vecka i
oktober som skall ägnas Europaveckan, för att ta hänsyn till omständigheterna i just det landet. Ett år, till
exempel, ändrade en medlemsstat vecka för sina aktiviteter om muskel- och skelettbesvär så att de
sammanföll med en nationell ryggvårdsvecka organiserad av en icke-statlig organisation, vilket gjorde det
möjligt för dem båda att genomföra gemensamma aktiviteter.

Huvudbudskap: Varför arbetsplatsolyckor och ohälsa inträffar, hur kostnadskrävande de är, att det är
möjligt att förebygga dem, i synnerhet genom att tillämpa Europeiska unionens direktiv som införlivats i
den nationella lagstiftningen. Allmänheten uppmanas att använda Europaveckan för att genomföra
förebyggande åtgärder och därigenom undvika ovannämnda problem.

Format och metoder:

■ Det är en decentraliserad ”myndiggörande” kampanj. Centralt informationsmaterial (foldrar, affischer,
informationsblad, logo och slogan) produceras på alla medlemsstaters språk. Medlemsstater producerar
dessutom eget material och planerar verksamheten utifrån sin egen situation och sina egna behov.
Medlemsstaterna ansvarar i sin tur för att uppmuntra alla som är intresserade av arbetsmiljöfrågor att
engagera sig, hela vägen ned till arbetsplatsnivå. Några skickar till exempel information om
Europaveckan till ett stort antal arbetsplatser och använder arbetsgivarorganisationer och
fackföreningar för att sprida information till deras medlemmar. Många av dessa organisationer
producerar eget material och använder Europaveckan som ett fokus för sina egna aktiviteter. Många av
de övriga exemplen på kampanjaktiviteter som beskrivs här genomfördes under den övergripande ram
som informationskampanjen Europeiska arbetsmiljöveckan utgjorde.

■ Varje år väljs ett nytt tema som fokus för kampanjen i samråd med viktiga intressenter (nationella
förvaltningar, fackföreningar och arbetsgivare).

■ Det finns inte någon bestämd form för aktiviteterna under Europeiska arbetsmiljöveckan. De kan
spänna från det enkla till det ambitiösa.

■ Exempel på arbetsplatsaktiviteter:

■ Särskilda aktiviteter för riskidentifiering och riskbedömning, skyddsronder på arbetsplatserna osv.
■ Utbildningsseminarier eller workshopar.
■ Utställningar om arbetsmiljö.
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■ Informationsmaterial för att höja medvetenheten på arbetsplatsen.
■ ”Grannskapsprojekt” som uppmuntrar större företag att stödja mindre.
■ Tävlingar eller förslagsverksamhet för att utveckla och utväxla bästa praxis.
■ Uppmuntra arbetstagarnas och/eller deras företrädares deltagande.
■ Lansera en ny policy för förebyggande åtgärder på arbetsplatserna under Europaveckan.

■ Exempel på nationella och regionala organisationers aktiviteter:
■ Sprida informationspaket.
■ Annonsering på bussar, järnvägsstationer osv.
■ Lansera videor eller nya riktlinjer under Europaveckan.
■ Lansera en regional nätverksgrupp under Europaveckan.
■ Tillkännage forskningsresultat eller ett nytt projekt med förebyggande aktiviteter under Europaveckan
■ Anordna tävlingar om bästa praxis.
■ Organisera ett supportnummer bemannat med specialister för en vecka.

■ Ett speciellt material för Europeiska arbetsmiljöveckan läggs ut på byråns webbplats och de ”speglade”
webbplatserna i medlemsstaterna. Övriga deltagande organisationer uppmuntras att göra information
tillgänglig på deras webbplatser. Material och logon kan laddas ned fritt.

■ Det är en serie rullande kampanjer, och erfarenheten ger vid handen att den bygger upp ett momentum
och att de strukturer som behövs för att bibehålla det bäst utvecklas i medlemsstaterna. I några
medlemsstater finns det belägg för att ett stort antal arbetsplatser deltar aktivt varje år.

Fackföreningarnas kampanj för riskbedömning i samarbete med arbetsgivarna 

Syfte: Att förbättra efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen på arbetsplatserna, i synnerhet för
arbetsgivare inom den offentliga sektorn, och utföra riskbedömningar i överensstämmelse med kraven i
Europeiska unionens direktiv och nationell lagstiftning.

Mål:

■ Att varje arbetsgivare skall genomföra en riskbedömning i samråd med fackföreningen.

■ Att få arbetsgivare att offentligt skriva på ”avtal om säkerhet” med fackföreningen och främja
samarbetet mellan fackförening och arbetsgivare.

Tidsram och timing:

■ En ettårig kampanj.

■ Drog fördel av ett regeringsskifte och en ny regeringspolicy om att främja samarbetet mellan
arbetsmarknadens parter. Regeringens minister med ansvar för arbetsmiljö gick med på att stödja
lanseringen av kampanjen.

■ Kampanjen startade i maj, vilket gav den flera månader för inkörning före Europeiska arbetsmiljöveckan
i oktober då man lanserade ett andra steg av aktiviteter; i synnerhet uppmanades skyddsombuden att
inspektera sina arbetsplatser och leta efter problem med anknytning till riskbedömning.

■ Kampanjen avslutades i april följande år. En internationell minnesdag för arbetstagare som omkommit
på sina arbeten den 28 april användes för att upprepa budskapet om och om igen och att de aktiviteter
som inletts under kampanjen skulle fortsätta även sedan kampanjen formellt sett var avslutad.

Budget: Denna inkluderade öronmärkta medel för sektorer och regioner att använda för att främja sina
egna aktiviteter och evenemang som en del av kampanjen.

Organisation: Man inrättade ett kampanjteam med deltagare från avdelningen för arbetsmiljö,
sektorsgrupper och regionala kontor, utbildningsavdelningen och press- och PR-avdelningen. Detta var
viktigt för att se till att kampanjen genomfördes i hela unionen och att nationella initiativ genomfördes på
arbetsplatserna. Riskbedömning är en mycket vittomfattande fråga, och sektorsgrupperna, regionerna och
arbetsplatsavdelningarna uppmuntrades att anpassa kampanjen efter sina behov och koncentrera den på
den eller de risker som var mest relevanta för dem.

68

A
t

t
 

f
å

 
u

t
 

b
u

d
s

k
a

p
e

t

50

Getting your Message Across.SV  13/9/05  11:23  Página 68



Metoder:

■ Man producerade foldrar och detaljerade riktlinjer och praktiska resurser som till exempel affischer,
dekaler och illustrationer om riskbedömningsprocessen, vilka sedan distribuerades till varje
arbetsplatsavdelning, och arbetsgivare uppmuntrades att införskaffa och använda samma material.
Materialen producerades och trycktes innan kampanjen startade. Eftersom kampanjen gällde förbättrad
efterlevnad använde man sig av information och riktlinjer från den nationella arbetsmiljömyndigheten i
fackföreningens riktlinjer.

■ Utbildning utformades för: fackföreningens förhandlare i sektorerna och kampanjkoordinatörer i
regionerna; fackliga företrädare på arbetsplatserna, gemensam utbildning på arbetsplatsen för
arbetsgivare och facket. Utbildning planerades och genomfördes såväl innan kampanjen startade som
under hela kampanjperioden.

■ För regionerna och arbetsplatsavdelningarna tog man fram ett brev som de kunde använda för att
skriva till lokala arbetsgivare, förklara kampanjen och uppmana dem att delta. Arbetsgivare
uppmanades att genomföra riskbedömningar av arbetsmiljön tillsammans med fackets skyddsombud
och därefter utarbeta ett gemensamt förslag till prioriteringar och åtgärder med facket för att
genomföra nödvändiga förbättringar. Arbetsgivare uppmanades att göra gemensamma uttalanden med
facket till pressen när de ”skrev på” kampanjen. 

■ Brevmallar togs fram som kunde användas för att skriva till den lokala pressen.

■ Färdiga material i form av mallar för ett pressmeddelande, sloganer, skämtteckningar och andra
illustrationer togs fram och fanns tillgängliga på fackföreningens webbplats, avsedda att användas på
lokal nivå eller av arbetsgivare i interntidningar.

■ Man gjorde en nationell lansering i pressen som samordnades med regionala lanseringar. Mallar till
pressmeddelanden för lanseringen producerades på det nationella kontoret och skickades till
sektorerna, regionerna och arbetsplatsavdelningarna som kunde anpassa dem till sina lokala
förhållanden. Man underströk att det är kostnadseffektivt att hålla en god standard när det gäller
arbetsmiljö på arbetsplatsen, och man lyckades få bevakning i affärsmedier, nationell radio och den
största affärstidningen.

■ Regionala lanseringar inkluderade gemensamma seminarier med regionala arbetsgivarorganisationer.

■ Den lokala yrkesinspektionen inbjöds att delta i några evenemang organiserade av fackföreningen och
att sprida sitt eget material.

Utvärdering: Kampanjen var mätbar eftersom man genomförde en undersökning av hur många
arbetsgivare som hade genomfört en riskbedömning före kampanjen, som även kunde användas som 
PR-material, och en uppföljande undersökning i slutet av kampanjen.

Organisera en gränsöverskridande fackföreningskampanj för medvetenhetshöjande
och åtgärder 

Målen omfattar:

■ Höja medvetenheten om arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär och vad som orsakar dem.

■ Främja genomförandet och tillämpningen av europeisk lagstiftning, nationell lagstiftning och andra
officiella åtgärder.

■ Garantera enhetligheten i hur den europeiska lagstiftningen tillämpas i medlemsstaterna.

■ Driva en kampanj för högre europeiska krav och riktlinjer för muskel- och skelettbesvär.

Samarbetspartner: Europeiska fackliga samorganisationen initierade kampanjen och lät sin tekniska byrå
samordna kampanjen med de nationella förbunden och de europeiska sektorsgrupperna. Man erhöll stöd
för kampanjen från Internationella arbetsbyrån.

Planering och förberedelser:

Vid ett seminarium om muskel- och skelettbesvär organiserat av Europeiska fackliga samorganisationen
signalerade deltagare behov och motivation att driva en kampanj över hela unionen för att på ett effektivt
sätt föra samman vidtagna enskilda åtgärder.
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Man inrättade en särskild transnationell arbetsgrupp för att samordna och diskutera förberedelserna för
kampanjen. För att utveckla rätt inslag för kampanjen och få med fackföreningar från de olika
medlemsstaterna och de europeiska sektorsförbunden hölls två workshopar och ett frågeformulär
distribuerades för att samla information om nationella fackföreningsinitiativ när det gäller muskel- och
skelettbesvär.

Vid den första workshopen diskuterade man resultaten från frågeformuläret och presenterade befintliga
nationella kampanjer. Deltagarna föreslog syften, medel och resurser för nya aktiviteter och erbjöd sig att
genomföra enskilda initiativ. Man fördelade arbetsuppgifter och fastslog en tidtabell. På så vis utformades
kampanjen så att den skulle bygga på befintliga, effektiva, enskilda kampanjer och förstärka dem på
europeisk nivå.

Vid en andra workshop diskuterade man och antog ett åtgärdsprogram. Man upprättade en förteckning
över förhandlingsområden och utbildningsbehov. Man kom överens om kampanjens uppbyggnad samt om
vilka resurser som krävdes (material, utbildning osv.). Deltagarna tilldelades olika delmoment av
kampanjen att driva vidare.

Kampanjförslagen förelades möten i arbetsmiljökommittén för att säkerställa att den instämde och var
redo att engagera sig i kampanjen.

Metoder:

Man tog fram en ”verktygslåda” med europeiska resurser, som bland annat innehöll

■ en affisch,

■ en detaljerad broschyr med praktisk information om orsakerna till och förebyggande av muskel- och
skelettbesvär, fallstudier av förebyggande åtgärder och exempel på aktiviteter och material som använts
i fackföreningskampanjer,

■ en specialutgåva av ett nyhetsbrev om muskel- och skelettbesvär.

Man främjade ett utbyte av material mellan nationella organisationer.

För att ytterligare marknadsföra kampanjen hölls en serie seminarier över hela Europa.

En specialartikel placerades, tillsammans med pressmeddelanden och material, väl synlig på webbplatsen
http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html med länkar till andra relevanta webbplatser, som till exempel
Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Timing: Andra evenemang användes som hållpunkter för att fokusera på de egna aktiviteterna, däribland
Europeiska arbetsmiljöveckan om muskel- och skelettbesvär i oktober 2000 och en internationell dag om
belastningsskador den 28 februari.

Medlemsstaternas kollektivtrafik (bussar och tåg): annonskampanj för
förebyggande av muskel- och skelettbesvär under Europeiska arbetsmiljöveckan
Syfte: För att stödja aktiviteter för Europeiska arbetsmiljöveckan om muskel- och skelettbesvär
organiserade en medlemsstat en annonskampanj. Man anlitade en professionell reklambyrå och
konsulterade även grupper från fackföreningar och arbetsgivare i fråga om utformningen.

Mål:

■ Att höja medvetenheten om Europeiska arbetsmiljöveckan och vikten av att förebygga arbetsrelaterade
muskel- och skelettbesvär och stimulera till deltagande i veckan.

■ Att nå en mycket bred publik, inklusive små och medelstora företag och deras anställda.

■ Att använda detta som ett komplement till en lång rad aktiviteter om muskel- och skelettbesvär under
Europeiska arbetsmiljöveckan.

De viktigaste aktiviteterna:

■ Framtagning av slående reklammaterial som placerades på bussar och tåg (både invändigt och
utvändigt) i de stora städerna.

■ Denna annonsering användes i två faser: under våren för att introducera Europeiska arbetsmiljöveckan
och under själva veckan.
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■ Samma reklammaterial användes även i affischformat för att vara lätt tillgängligt och användas i
samband med andra aktiviteter.

Vad man gjorde:

Reklammaterial togs fram och placerades på allmänna transporter i de stora städerna, både på bussar och
tåg. Reklammaterialet var utformat så att det kunde placeras både invändigt och utvändigt. På så vis
nådde man inte bara kollektivtrafikens användare utan även bilförare, cyklister och fotgängare. Den
potentiella publiken var därför mycket stor. Materialet var utformat så att det även kunde produceras i
affischformat och användas på exempelvis företags anslagstavlor.

Annonskampanjen på transportmedlen backades upp med annonsering i radio och i pressen och användes
för att komplettera en lång rad aktiviteter i samband med Europeiska arbetsmiljöveckan, som till exempel
en serie telefontävlingar i radio, en serie gratis seminarier över hela landet och ett informationspaket, samt
information inklusive fallstudier på deras webbplats.

Timing: Annonseringen ägde rum i två faser. Syftet med den första fasen under våren var att höja
medvetenheten om Europeiska arbetsmiljöveckan och muskel- och skelettbesvär, att få arbetsgivare och
anställda att söka ytterligare information och att få företag att planera egna aktiviteter under veckan.
Syftet med den andra fasen var att förstärka den första fasen.

Partnerskap mellan fackföreningar, icke-statliga organisationer och
småföretagarorganisationer om ryggvård
Samarbetspartner: En nationell fackförening förenade sina krafter med en organisation för småföretag och
en icke-statlig organisation som sysslade med rådgivning om alla sorters ryggsmärtor. De värvade även
olika specialister för att stödja aktiviteterna i deras kampanj om ryggskador under Europeiska
arbetsmiljöveckan.

Mål: Att höja medvetenheten om ryggproblemens omfattning i små och medelstora företag och åtgärder
som bör vidtas genom att

■ lansera resultatet av en undersökning om ryggproblem i små och medelstora företag under Europeiska
arbetsmiljöveckan,

■ tillhandahålla en informationstjänst per telefon med stöd av experter under veckan.

Organisation och metoder:

En undersökning av ryggbesvärens utbredning, vilka förebyggande åtgärder som vidtas och deras effekt
samt aktuella kunskaper om förebyggande i 1 500 småföretag skulle genomföras och tidpunkten avpassas
så att resultaten fanns tillgängliga för att skapa publicitet för kampanjen under Europeiska
arbetsmiljöveckan. Detta innefattade en postundersökning och utfrågning ansikte mot ansikte av
småföretagarmedlemmarna i ett forum för privatföretag. Resultaten lanserades som en rapport under
Europeiska arbetsmiljöveckan och användes för att marknadsföra telefonlinjen för information.
Rapporten framförde rekommendationer till åtgärder för att stödja kampanjens förebyggande mål, som
till exempel stöd för småföretag för att ta itu med ryggsmärtor: utbildning om orsaker och förebyggande,
skattelättnader och förbättrad, gratis tillgång till icke-traditionella hälsospecialister.

Under Europeiska arbetsmiljöveckan fanns en telefonlinje tillgänglig som småföretag och deras anställda
kunde använda för att få råd om förebyggande och behandling av arbetsrelaterade ryggbesvär. De som
ringde fick information om vad man kan göra åt arbetsrelaterade ryggbesvär skickade till sig och
tillfrågades om de ville bli uppringda av någon ur en expertgrupp, som inkluderade advokater, ergonomer,
skyddskonsulenter, sjukgymnaster och kiropraktiker som gav råd i fråga om lagen, förebyggande och olika
sätt att snabbare komma tillbaka till ett sunt tillstånd. Man hade tagit kontakt med olika experter och
expertorganisationer och frågat dem om de ville erbjuda sina tjänster under veckan på telefonlinjen, som
var öppen måndag till fredag mellan kl. 09.00 och 21.00.

De tre organisationerna skickade tillsammans ut 100 000 affischer till småföretag före veckan för att
marknadsföra telefonlinjen och höja medvetenheten om möjligheterna att göra någonting åt problemet
under rubriken ”friska ryggar jobbar bättre”.
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Under hela sommaren före veckan i oktober och under upptakten till veckan skrevs flera
pressmeddelanden som gav bakgrundsinformation om dessa aktiviteter och i synnerhet för att
marknadsföra telefonlinjen.

Pressmeddelandena, affischerna osv. gjordes tillgängliga på de tre organisationernas webbplatser.
Undersökningen släpptes under veckan med ett pressmeddelande och lades ut på de deltagande
organisationernas webbplatser. Fallstudier av arbetstagare som besvärades av ryggsmärtor samlades in och
användes för att ge publicitet åt kampanjens syften.

En Lokalsamhällets vecka — koncentrerade inspektioner i ett samhälle 
Deltagare: I denna ”Lokalsamhällets vecka” deltog hela den regionala inspektionens personal.

Mål: Att stimulera arbetsmiljöaktiviteter i små och medelstora företag i ett visst samhälle.

Organisation och metoder:

Under Europeiska arbetsmiljöveckan genomförs punktinriktade inspektioner i små företag med mindre än
20 anställda samt andra understödjande och medvetenhetshöjande åtgärder i ett utvalt område (med till
exempel 10 000 invånare). För denna speciella vecka med inspektioner delas staden i områden som
fördelas på inspektörerna. Varje inspektör gör ett besök på mellan 20 och 30 minuter hos samtliga små
och medelstora företag i sitt område. Under besöket skaffar de sig en allmän bild av situationen,
kontrollerar det obligatoriska arbetsmiljöavtalet, erbjuder relevanta råd och foldrar. I genomsnitt besöker
varje inspektör 20 företag under en period på två eller tre dagar. Ytterligare rådgivning tillhandahålls per
telefon.

Innan veckan börjar skickas ett pressmeddelande ut till lokal press och radio (TV om det är relevant). Brev
skickas till relevanta organisationer: arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer, yrkesskolor och
institut, försäkringsföretag och branschorganisationer.

Vanligtvis arrangeras en utställning i samarbete med relevanta samarbetspartner och med bistånd från den
permanenta utställningen om arbetsmiljö vid social- och hälsovårdsministeriet under veckan. Lokala
leverantörer, till exempel distributörer av personlig skyddsutrustning, ombeds skicka in material till
utställningen och de forskningsinstitut som arbetar med riskbedömning presenterar sina resultat och
metoder för åtgärder på företagsnivå.

Sektorsbaserad fackföreningskampanj om muskel- och skelettbesvär: ”Arbetar du
eller sliter du ut dig?”
Mål: Omfattar att höja antalet organisationer som inser problemen med muskel- och skelettbesvär,
informerar de anställda om riskerna och vidtar förebyggande åtgärder.

Organisation:

Eftersom unionen är organiserad på sektorsbasis var det nödvändigt att erhålla sektorsgruppernas stöd
och deltagande. Därför organiserades kampanjen genom att man inrättade en planeringsgrupp vars
medlemmar hämtades från sektorsorganisationerna och anpassade kampanjen till de specifika risker,
yrken och behov som är aktuella för de olika sektorerna. Kampanjen har till exempel fokuserat mer på
arbete vid bildskärmar i banksektorn och den offentliga sektorn, manuella lyft inom vårdsektorn, kassörer
på snabbköp, städerskor inom hotellsektorn. Detta innebar även att kampanjen var mer attraktiv och
relevant för arbetsgivarna i de olika sektorerna.

De viktigaste aktiviteterna:

De fem stegen i kampanjen är

■ att utöva påtryckningar för att relevanta bestämmelser om till exempel manuella lyft och bildskärmar
skall tillämpas,

■ att utveckla och marknadsföra en flexibel metod för att identifiera, bedöma och förebygga risken för
muskel- och skelettbesvär på företag,
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■ att minska riskerna genom praktiskt arbete på företagsnivå,

■ att utbilda fackföreningsfunktionärer,

■ att bedöma kampanjens genomslag.

Kampanjen har bedrivits på tre nivåer. Nivå ett består av en bred kampanj för medvetenhetshöjande
och information som syftar till att puffa för att lagen skall tillämpas och förebygga risker för muskel-
och skelettbesvär. Nivå två hänför sig till ett arbete i detalj för att höja medvetandet på arbetsplatsnivå
genom att hjälpa företag och chefer med ansvar för arbetsmiljöfrågor att göra presentationer om
muskel- och skelettbesvär, organisera företagsbesök och möten med arbetstagare, utbilda fackförenings-
funktionärer med ansvar för förebyggande arbete i att känna till de viktigaste orsakerna till muskel- och
skelettbesvär och uppmuntra dem att kräva riskbedömning och förebyggande åtgärder. Nivå tre hänför
sig till interventioner i företag där man vet att det finns risk för muskel- och skelettbesvär.

Kampanjmetoderna har inbegripit omfattande spridning av affischer och foldrar till företag och
utbildningsverksamhet.

En mycket framgångsrik del av kampanjen har varit att organisera gemensamma utbildningar för
sektorerna med enskilda företag och ömsesidiga försäkringsbolag för arbetsolyckor. Så organiserades till
exempel en utbildning för hotellstäderskor gemensamt med en stor hotellkedja.

Resultat:

Ökning av sektorsspecifika utbildningsprogram, inklusive i samverkan med avdelningen för förebyggande
åtgärder vid organisationen för ömsesidiga försäkringsbolag.

Ökning av tillgänglig information för arbetstagare på arbetsplatserna om risker och förebyggande
åtgärder.

Ökad insikt bland arbetstagare och arbetsgivare om orsakerna till muskel- och skelettbesvär och
förebyggande åtgärder.

Ökning av riskbedömningar på arbetsplatserna och därpå följande planer för förebyggande åtgärder.

Ökning av sektorsspecifika avtal om muskel- och skelettbesvär som till exempel med hotellkedjor.

Att driva en kampanj mellan olika regeringsdepartement — initiativet för skador
från nålstick 
Mål: Att minska antalet olyckor och skador från nålstick och andra vassa föremål i vårdsektorn.

Samarbetspartner: Ministerier för sysselsättning och hälsovård. Detta ministerieöverskridande initiativ
inbegriper information, utbildning, forskning och samarbete med tillverkare när det gäller
produktsäkerhet.

Metoder:

En serie officiella cirkulär planerades och skickades ut, till exempel för att

■ ge bakgrundsinformation och understryka lagstiftningens krav,

■ understryka hur blodburna sjukdomar överförs inom hälsovården och hur de skall förebyggas.

All relevant information har lagts ut på deras webbplatser.

Utvärdering av en direktreklamskampanj: ”Stoppa belastningsskadorna” 
Mål: Att höja medvetenheten om och stärka förebyggande åtgärder för muskel- och skelettbesvär.

Målgrupp: Arbetsgivare och anställda. Arbetsgivare användes som en förmedlande grupp för att nå ut till
de anställda.

Metoder: Direktreklam med stöd av annan information. En arbetsmiljömyndighet informerade per brev
50 000 arbetsgivare med mer än 20 anställda om riskerna för belastningsskador i samband med arbete vid
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bildskärm. Arbetsgivare kunde beställa gratis informationsmaterial att dela ut till sin personal. Dessutom
öppnades en webbplats där denna information fanns tillgänglig för arbetstagare och arbetsgivare, och man
producerade en cd-rom.

Utvärdering: Kampanjen utvärderades efter sju månader. Utvärderingen inbegrep att bestämma antalet
förfrågningar och utvärdera förändringar i medvetenhet och agerande på arbetsplatsen samt åsikter om
kampanjmaterialet, däribland en cd-rom. Det framgick av denna utvärdering att omkring 25 000
arbetsgivare hade begärt att få informationsmaterialet. För 40 procent av dessa hade kunskaperna om
belastningsskador och den uppmärksamhet frågan ägnades på företagsnivå ökat. Sammanlagt sade 
25 procent av arbetsgivarna att ytterligare åtgärder hade vidtagits på företagsnivå tack vare kampanjen.
Kunskaperna om belastningsskador hade också ökat med 80 procent bland arbetstagarna; 33 procent
vidtog åtgärder efter att ha konsulterat cd-romskivan. Människor var nöjda med cd-romskivans
användbarhet, formgivning, innehåll och användarvänlighet (som fick 7,2 på en skala till 10).
Arbetsgivarnas förmedlande roll bedömdes vara positiv eftersom den erbjöd utgångspunkter för
gemensamma initiativ.

En långsiktig kampanj som vänder sig till företag, organiserad i faser 
”God hälsa är en god affär”, kampanj från en medlemsstats arbetsmiljömyndighet

Mål: Att höja medvetenheten om vikten av att hantera arbetarskyddet bland arbetsgivare. Att förbättra
hälsan på arbetsplatserna genom att förbättra ledningen av arbetarskyddet.

Huvudbudskap: God hälsa är en god affär. Kampanjen använde sig av företagsekonomiska argument och
affärstermer som till exempel ekonomiska fördelar, investeringar, affärsframgång, undgå åtal osv.,
”Förebygg ohälsa i dag och börja skydda din personal och dina vinster”. Symbolen för den nationella
valutan hade inlemmats i logon.

Målgrupp: Arbetsgivare, direktörer och företagsledare, inklusive för små och medelstora företag.

Tidsram: Stor och generell kampanj som löper över flera år, uppdelad i olika faser för att erbjuda ett exakt
fokus i varje fas och bevara kampanjens drivkraft.

■ Fas 1: Buller, muskel- och skelettbesvär samt respiratoriska sensibiliserare.

■ Fas 2: Dermatit, cancer, asbest.

■ Fas 3: Hand/arm-vibrationer, lösningsmedel.

■ Fas 4: Konsolideringsfas, som bygger på de tidigare åtgärderna, för att övertyga arbetsgivare att vidta
åtgärder för samtliga risker som ingick i de tidigare faserna.

Organisation och metoder:

■ Material: Framtagning av en serie material som rakt på sak presenterar de företagsekonomiska
argumenten och tillhandahåller praktisk information om vad som behöver göras för att leda
arbetarskyddet. I varje fas producerades separata material om de risker som var föremål för
punktinsatserna. Materialen bygger i stor utsträckning på fallstudier av interventioner på
arbetsplatserna, som illustrerar vilka praktiska förbättringar som har gjorts och vad dessa har inneburit
i termer av besparingar för företagen i fråga.

■ Metoder: Metoderna har bland annat inbegripit att en välkänd och framgångsrik företagare användes
för att marknadsföra kampanjens budskap till affärsmedier och affärsforum, direktreklam,
frukostseminarier och möten.

Kampanj om risker med nya kemikalier 
Informationskampanj: ”Arbetar du med isocyanater och polyuretan? VARNING! Nya risker upptäckta”

Samarbetspartner i kampanjen: Kampanjen initierades av en fackförening för metallarbetare och
organiserades av arbetarskyddsnämnden (länk mellan arbetsgivares och anställdas organisationer på
arbetsmiljöområdet, för främjande av arbetsmiljön). Direkt involverade var de arbetsmedicinska
klinikerna, fackföreningarna och arbetsgivarnas organisationer.

74

A
t

t
 

f
å

 
u

t
 

b
u

d
s

k
a

p
e

t

46

43

Getting your Message Across.SV  13/9/05  11:23  Página 74



Varför: För att agera på nya forskningsresultat.

Mål: Inbegrep att höja medvetenheten om de risker som är förknippade med hantering av isocyanater och
polyuretan, för att marknadsföra riskidentifiering och säkrare sätt att hantera dessa produkter på
arbetsplatsnivå.

Metoder: Medvetenheten om kampanjen höjdes genom artiklar, broschyrer och genom kommunikation
via fackföreningarna och arbetsgivarorganisationer. Arbetsplatser och människor nåddes med
direktreklam, checklistor, blanketter för självutvärdering och broschyrer. Praktiska tester och fallstudier
genomfördes på utvalda arbetsplatser. Aktiviteterna gav upphov till stort intresse, vilket återspeglas i de
många artiklarna i dagspress och tidskrifter samt även i uppmärksamheten i radio och TV. Generella och
branschspecifika broschyrer förmedlade den viktigaste informationen, inklusive nya forskningsrön och
därav följande slutsatser för hanteringen.

”Stoppa asbest” — en regional kampanj 
Varför: Kampanjen utlöstes av ny lagstiftning om asbest.

Mål: Att informera om nya sätt att kontrollera och hantera riskerna med asbest.

Målgrupper: Lokala förvaltningar, relevanta industriorganisationer, berörda företag och
saneringsarbetsplatser samt allmänheten.

Format: Nationell kampanj som genomförs genom regionala program.

Metoder: Metoderna inbegrep identifiering av platser där asbest används, forskning och studier om hur
man kan minska riskerna vid hantering av asbest och att tillhandahålla utbildning för dem som hanterar
asbest. Kampanjen genomfördes genom regionala program och anpassades av regionerna till deras behov.
Den var indelad i flera faser, som var och en använde sig av en serie reklamprodukter. För kampanjen i
dess helhet tog man fram en logo, bilder och en slogan. Dessa reklamprodukter underbyggdes med
registerkort för att registrera platserna och en informationsmapp med broschyrer, foldrar och en diskett.
Information lades ut på webbplatsen. Kampanjen presenterades inför allmänheten med hjälp av
seminarier, informationsställ osv. Annonser och tekniska artiklar publicerades i professionellt tryckta
medier för de berörda sektorerna. En direktlinje inrättades för att besvara förfrågningar.

I några regioner åtföljdes programmet av en reklamkampanj riktad till allmänheten i stort.
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Arbetar du med isocyanater och polyuretan?
VARNING! Nya risker har upptäckts!

➤ Inledning
➤ Nya risker!
➤ Vet du om det finns isocyanater i de kemiska produkter du arbetar

med?
➤ Kan jag bli sjuk?
➤ Har du genomgått en läkarundersökning?
➤ Hur kan jag skydda mig?
➤ Skall man mäta halterna i luften?
➤ Har du genomgått utbildning?
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Program med begränsad budget för småföretag (bagerier) 
Samarbetspartner: Det federala ministeriet för arbete, hälsa och sociala frågor, med genomförande av
regional yrkesinspektion. Samarbete med bageriföreningen, bageriernas branschorganisation och
försäkringsföretag för olycksfall.

Mål: Att minska mängden mjöldamm i bagerier och stimulera förbättringar i hanteringen.

Metoder: Att samla in data och göra människor mer delaktiga; ett aktiverande frågeformulär skickades ut
till samtliga bagerier. Efter analysen organiserade bageriföreningen möten för medlemmarna i regionens
olika distrikt. Under mötena höll yrkesinspektörer och en arbetsmedicinare föredrag om frågan. Det fanns
tid för diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna. Drabbade personer beskrev sina
lidanden, och man visade videor som illustrerade korrekt hantering. Deltagarna fick ett informationspaket
och gratis dammskydd. Initiativet förstärktes av ett stigande intresse från medierna och besök i bagerierna
av funktionärer från föreningen med ansvar för informationsspridning.

Kampanjprogram för sektorsinspektioner 
Kampanjkoordinatörer: Arbetsmiljömyndigheter. Lokala inspektörer ansvarar för de enskilda
aktiviteterna.

Mål: Höja medvetenheten och efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen.

Tidsram: En kampanjplan som omfattar en period av flera år.

Format: Punktinriktade sektors- eller branschkampanjer drivs under en angiven tidsperiod och omfattar
alla arbetsmiljöfrågor i en sektor. Alla kampanjer är landsomfattande och genomförs enligt ett gemensamt
koncept, vilket garanterar en enhetlig myndighetsutövning. För att säkerställa detta tog man fram en
vägledning för inspektörer, en besöksplan och en vägledning för företag. Sektorerna får förhandsvarning
om kampanjen, vilket gör det möjligt för koordinatörerna att förbereda genomförandet. Så många
samarbetspartner som möjligt deltar, inom sektorn och inom arbetsmiljöområdet.

Metoder: Olika metoder som kan inkludera informationsmappar, utbildningsaktiviteter, rådgivande
aktiviteter och inspektioner. En kampanjs effekt beror ofta på kombinationen av aktiviteter och metoder i
förhållande till de speciella arbetsmiljöproblem det är meningen att den skall ta itu med.

Exempel: Arbetsmiljömyndighetens gjuterikampanj
En ledningsgrupp med gjuteriexperter tog fram kampanj- och informationsmaterial för både företag och
inspektörer. En vägledning för inspektörer innehöll information om gjuteriprocesser, risker med
kemikalier, ergonomi, buller, olyckor och vibrationer i händer och armar. En besöksplan möjliggjorde
enhetliga inspektioner. Vägledningen för företagen innehöll information och checklistor för de olika
processerna. Inspektionen utfördes i två steg: ett besök med inspektion och ungefär tre månader senare ett
kontrollbesök. Inspektionerna var förenade med utbildningssessioner, en konferens och en direktlinje.
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BILAGA 2 FLER TIPS FRÅN ARBETSMILJÖBYRÅNS 
UNDERSÖKNING

För sin undersökning samlade arbetsmiljöbyrån in information från ett antal organisationer över hela
Europa som har genomfört arbetsmiljökampanjer. De råd och den information som framkom har använts
för att skriva denna vägledning. Ytterligare några idéer och förslag från undersökningen ges nedan och
ytterligare detaljer om deras kampanjaktiviteter kan man finna på arbetsmiljöbyråns webbplats på
http://agency.osha.eu.int/agency/index_sv.htms. Även om de bygger på nationella eller regionala
kampanjer är många av budskapen relevanta för företagsinterna kampanjer. Idéerna kan anpassas till
lokal nivå, och arbetsmiljöbyrån ger även några idéer om hur detta kan göras.
■ Personlig kontakt med små och medelstora företag, med enkel och direkt information, är synnerligen

effektivt.
■ En undersökning kan ge bakgrundsinformation för en kampanj och ett fokus för lanseringen.

Resultaten kan även användas för att göra prioriteringar och sätta upp mål för kampanjen. En version
av undersökningen kan inkluderas i kampanjmaterialet så att deltagare, som till exempel enskilda
företag, kan använda den för att undersöka sin egen situation.

■ Använd fallstudier och exempel från det verkliga livet. Pilotundersökningar som genomförs innan
kampanjen börjar kan också vara till hjälp för att planera kampanjens innehåll och format.

■ Pristävlingar för bästa praxis kan vara ett bra sätt att motivera till handling och skänka lite prestige åt
arbetsmiljöåtgärder på företagen. De fallstudier som detta kan ge upphov till kan spridas som en del av
kampanjen.

■ Arbetsgivare – koncentrera er på de företagsekonomiska argumenten; anställda – koncentrera er på den
personliga hälsan.

■ Gör er inte beroende av täckning i medierna för att marknadsföra er kampanj eftersom detta inte kan
garanteras.

■ Generella kampanjer kan vara effektivare om element riktade eller anpassade till sektorer införlivas i
dem.

■ Koncentrera er på ett begränsat antal enkla budskap.
■ En strategi är att börja med mer allmänna medvetenhetshöjande åtgärder för att förbereda terrängen

och låta dem följas av mer konkreta åtgärder, som till exempel arbetsplatsbesök.
■ Några kampanjorganisatörer rekommenderar att man koncentrerar sig på enbart arbetsmiljöfrågor för

att inte ”försvaga budskapet”. Andra anser det fördelaktigt att integrera arbetsmiljöfrågorna med andra
frågor, som till exempel folkhälsa, miljöföroreningar eller allmänna hälsobefrämjande åtgärder.

Enligt arbetsmiljöbyråns undersökning kan framgångsrika kampanjer
■ vara övergripande eller sektorsinriktade,
■ vända sig till alla sorters företag eller vända sig till små och medelstora företag, egenföretagare,

entreprenörer, tomtägare osv.,
■ vara inriktade på en enda fråga eller på medvetenhet om arbetsmiljöfrågor i allmänhet,
■ vara inriktade på god ledning av arbetarskyddet och utvecklingen av en ledningskultur,
■ vara inriktade på specifika arbetsplatsåtgärder.
De kan
■ använda sig av ekonomiska incitament eller företagsekonomiska argument,
■ göra information fritt tillgänglig eller erbjuda utbildning,
■ omfatta direkt stöd och ”avtal om förbättringar” med företag som erhåller stöd,
■ använda sig av certifiering,
■ inkludera seminarier, konferenser, utställningar och forum,
■ stimulera utbyte av erfarenheter och bästa praxis,
■ använda frukostmöten,
■ använda mobila utställningar,
■ använda Internet,
■ införliva specifika aktiviteter för inspektioner.
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BILAGA 3 TACK

Europeiska arbetsmiljöbyrån framför sitt tack till de olika medarbetare som har hjälpt till genom att svara
för text, exempel och förslag till denna handbok: Katja Bertz, Kooperationsstelle Hamburg; Keith
Conlon, context communications; medlemmarna i arbetsmiljöbyråns Thematic Network Group Systems
and Programmes.

Medlemmar i Thematic Network Group Systems and Programmes
Martina Häckel-Bucher (Österrike), Luc van Hamme (Belgien), Birthe Andersen (Danmark), Lars-Mikael
Bjurström (Finland), Robert Mounier-Vehier (Frankrike), Karl Kuhn (Tyskland), Matina Pissimissi
(Grekland), Nuala Flavin (Irland), Maria Castriotta och Rita Bisegna (Italien), Robert Klopp
(Luxemburg), Ton van Oostrum (Nederländerna), Leonor Figueira (Portugal), Margarita Lezcano Núñez
(Spanien), Elisabet Delang (Sverige), Tony Lord (Förenade kungariket), José Ramon Biosca de Sagastuy
(representant för kommissionen), Marc Sapir (företrädare för arbetstagarna), Torben Jepsen (företrädare
för arbetsgivarna), Ulrich Riese (ordförande), Martin den Held (projektledare), Usua Uribe och Monica
Vega (projektassistenter). Dessutom har Sarah Copsey (biträdande projektledare) medverkat.
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Bilaga 4 PERSONLIGA ANTECKNINGAR OCH
PLANERINGSVERKTYG

Använd dessa sidor för egna anteckningar och planer och anteckna användbara adresser och information.

Kampanjkontakter

Organisation Kontaktperson Kontaktuppgifter (telefon, e-post, adress)
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Kampanjens syfte, målgrupp och budskap

Vad skall förändras? Vem skall förändras? Vilket budskap kommer att övertyga dem?
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Projektplanering och styrning av kampanjen

Uppgift Underuppgift eller delmål Ansvarig person Tidsgräns
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Europeiska arbetsmiljöbyrån

Arbetsmiljökampanjer — Att få ut budskapet

Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

2005 — 84 s. — 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-9191-084-8

Pris (exkl. moms) i Luxemburg: 15 EUR
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FÖRSÄLJNING OCH PRENUMERATION
Publikationsbyrån ger ut publikationer för försäljning, och dessa kan beställas från våra för-
säljningsställen i hela världen.

Hur gör man om man vill köpa en av publikationerna?
Välj ett kontor från listan över försäljningsställen och kontakta det för att göra en beställning.

Hur får man tag på listan över försäljningsställen?
• Gå till publikationsbyråns webbplats http://publications.eu.int/ eller
• skicka ett fax till (352) 29 29-42758 om du vill ha en papperskopia av listan.
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A r b e t s m i l j ö k a m p a n j e r

Erfarenheter från Europeiska unionen och tips om hur man kan organisera sin egen kampanj
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