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Som led i ALAR-projektet er der udviklet og afprøvet en model for arbejdsmiljøregnskab 

samt tilhørende spørgeskemabaseret trivselsundersøgelse på fire virksomheder. På den 

ene virksomhed viste trivselsundersøgelsen, at mange medarbejdere var tilfredse gene-

relt, men at omkring 60% oplevede utilfredshed med manglende inddragelse i væsentlige 

beslutninger. Virksomheden valgte medindflydelse som indsatsområde. Indsatsen var: 1. 

ændre på mødestrukturen til afdelingsmøder, 2. afholde visionsseminarer afdelingsvis, 3. 

bruge input fra seminarerne til afdelingsmøderne. Efter 1 år blev der foretaget en ny triv-

selsundersøgelse. Resultatet viste en forbedring på 10-20% point. Virksomhedens indsats 

og resultater har de beskrevet i deres første offentliggjorte arbejdsmiljøregnskab. 

 

Værdibaserede spørgsmål er kommet 

mere i centrum for fortsat at kunne drive 

virksomhed. I forbindelse med dette er nye 

regnskabsformer dukket op: Miljøregnska-

ber, videnregnskaber, sociale regnskaber, 

etiske regnskaber, arbejdsmiljøregnskaber. 

Virksomhederne benytter disse til eksternt 

at kommunikere virksomhedernes værdier 

og praksis. Arbejdsmiljøregnskaber skal ses 

i dette lys. Et arbejdsmiljøregnskab er et 

redskab til internt at få bedre styr på at 

skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø. 

Samtidig er et arbejdsmiljøregnskab et 

redskab til at kommunikere om virksomhe-

dens værdier med henblik på at skabe og 

vedligeholde et image af ansvarlig virk-

somhed. 

 

Arbejdsmiljøledelse og arbejdsmiljø-
regnskab 

I et to-årigt projekt - ALAR projektet 

(ArbejdsmiljøLedelse ArbejdsmiljøRegn-

skab, finansieret af Arbejdstilsynet) har 

KPMG sammen med fire casevirksomheder 

arbejdet med at udvikle og afprøve en mo-

del for arbejdsmiljøledelse og arbejdsmiljø-

regnskab. Som resultat af projektet er op-

stillet en normativ model for arbejdsmiljø-

ledelse, Figur 1. For at kunne skabe og 

vedligeholde et godt arbejdsmiljø skal 

virksomheden formulere en arbejdsmiljø-

politik, der skal udmøntes i mål og delmål. 

Der skal etableres et system med løbende 

kortlægning og forbedringer (svarer til 

arbejdspladsvurdering i Danmark) og et 

system, der sikrer, at et godt arbejdsmiljø 

fastholdes. Endelig er der behov for et ar-

bejdsmiljøregnskab til at sikre en evalue-

ring om indsatsen virker og er tilstrækkelig.  

 

 

Arbejdsmiljøregnskabet er dels internt 

til at følge op på og overvåge arbejdsmiljøet 

- dels eksternt, hvor værdier, mål, indsats 

og resultater inden for arbejdsmiljø kom-

munikeres til virksomhedens interessenter. 

Opbygningen af et arbejdsmiljøregnskab er 

beskrevet i en anden artikel (Goldschmidt 

1999). Som led i ALAR-projektet er der 

udviklet et edb-baseret værktøj, som kan 

benyttes til at gennemføre en spørgeskema-

baseret trivselsundersøgelse. Værktøjet 

bygger på validerede spørgebatterier. 

I denne artikel sættes fokus på 

sammenhæng mellem arbejdsmiljøregn-

skab, arbejdsmiljøpolitik og psykisk ar-

bejdsmiljø. Eksemplerne og tallene stam-

mer fra en konkret casevirksomhed. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  ALAR model for arbejdsmiljøledelse og  

arbejdsmiljøregnskab:  Få styr på arbejdsmiljøet 
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Case 

En produktionsvirksomhed med om-

kring 220 medarbejdere valgte at udarbejde 

et arbejdsmiljøregnskab samt etablere et ar-

bejdsmiljøstyringssystem. Virksomheden 

har ambitiøse mål: "Det er vigtigt at være 

blandt de bedste på alle vore markeder." 

Virksomheden ser et godt arbejdsmiljø som 

en af forudsætningerne for at kunne leve op 

til virksomhedens idégrundlag. Godt ar-

bejdsmiljø opleves således som integreret 

med høj kvalitet. Virksomheden er ISO 

9000 certificeret og arbejdsmiljøledelses-

systemet blev opbygget integreret med dette 

system.  

Virksomheden nedsatte en projekt-

gruppe med to produktionsledere, to sik-

kerhedsrepræsentanter samt fællestillids-

repræsentanten for produktionen. Udvalget 

repræsenterede således en blanding af sam-

arbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg. Denne 

sammensætning viste sig at være over-

ordentlig frugtbar - ikke mindst i arbejdet 

med trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Til 

projektgruppen var der knyttet en ekstern 

proceskonsulent fra KPMG. 

 

Arbejdsmiljøpolitik og trivselsundersøgelse 

Projektgruppen formulerede en arbejds-

miljøpolitik, der efter en dialog blev tiltrådt 

og underskrevet af virksomhedens direk-

tion. Herefter blev der gennem ført en spør-

geskema-baseret trivselsundersøgelse. Re-

sultatet viste helt overordnet, at flertallet 

(80%  af medarbejderne) var tilfredse eller 

meget tilfredse med at være ansat på virk-

somheden. Trivselsundersøgelsen viste 14 

hovedområder for trivsel. Et af disse skilte 

sig ud ved at markant flere medarbejdere 

havde været utilfredse: Omkring 60% af 

medarbejderne var utilfredse eller meget 

utilfredse med mulighed for medindfly-

delse. I lyset af den vedtagne arbejdsmiljø-

politik valgte projektgruppen "medindfly-

delse" som indsatsområde for forbedring.  

 

Mødestruktur 

Som et første tiltag valgte virksomheden at 

se på mødestrukturen, idet mødeformen 

kunne være en mulighed for medindflydelse 

eller det modsatte. Medarbejderne i pro-

duktionen mødtes en gang i kvartalet lige 

efter samarbejdsudvalgsmødet for at få en 

orientering samt for at kunne stille spørgs-

mål eller forslag. På mødet deltog 50-100 

medarbejdere. Der var ikke mange 

spørgsmål eller forslag på stormøderne. 

Projektgruppen troede, at det skyldtes de 

mange deltagere. I stedet blev der organise-

ret afdelingsmøder omkring hver linie med 

afdelingslederen som mødeleder. Denne 

organisering førte til møder med 10-25 

deltagere og kunne således danne mulighed 

for mere debat. Men der kom stadig ingen 

forslag og ikke mere debat. 

I projektgruppen blev det drøftet hvad 

den videre indsats kunne være for at med-

arbejderen fik og oplevede mere medind-

flydelse. Det blev besluttet at prøve semina-

rer med alle medarbejderne efter metoden 

"Appriciative Enquiry" (Hammond, 1996). 

Visionsseminarer 

Metoden er funderet på systemisk (social-

konstruktivistisk) organisationsteori og 

bygger på, at der med vilje sættes "overdre-

vent" fokus på det, der virker, det der er 

godt, det folk er glade for samt på deres 

ønsker og håb for fremtiden. 

Metoden blev implementeret i visions-

seminarer á 3 timers varighed, der blev 

afholdt for én afdeling ad gangen. Herved 

var der mellem 15-25 deltagere. Indled-

ningsvis blev der holdt et testseminar, hvor-

efter programmet blev justeret.  

Seminarerne blev ledet af den eksterne 

konsulent fra KPMG. Indledningsvis blev 

spillereglerne ridset op: Alle har ret  og 

pligt til at sige egen mening, ingen diskus-

sion, det positive skal med vilje fylde mest, 

brok kan formuleres som ønsker, det kan 

ikke loves, at alle ønsker bliver opfyldt, 

men det kan loves, at der tages stilling til 

det hele og der gøres noget ved delelemen-

ter. 

Herefter blev trivselsundersøgelsens 

resultater ridset op. Der blev inviteret til at 

medarbejderne kom med gode idéer til, 

hvordan de kunne få mere medindflydelse. 

Medarbejderne blev nu delt parvis og 

de blev instrueret til at interviewe hinanden 

efter en udleveret interviewguide. Inter-
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viewguiden var skrevet med systemiske 

spørgsmål efter metoden "Appriciative en-

quiry". Spørgsmålene var konstrueret om 

tre hovedspørgsmål: 

1. Hvad er du glad for ved dit arbejde? 

Hvad  går godt? 

2. Hvilke ønsker og idéer har du til forbed-

ringer til dit arbejde og arbejdsmiljø? 

3. Hvilke idéer har du til, hvordan vi når 

derhen? 

Idéen med at medarbejderne inter-

viewer hinanden på skift er, at på denne 

måde får den enkelte lejlighed til at fortælle 

sin "egen" historie og uddybe og nuancere 

den. Efter interviewene går de to sammen 

med et andet par, og den, der interviewede 

skal fortælle den andens synspunkter til de 

to andre. Herved kommer man i observatør-

position til sig selv - og kan reflektere 

yderligere over sine ideer og visioner. 

Gruppen skal ikke diskutere eller være 

enige, men samler op på synspunkter og 

idéer og får yderligere gode idéer. Gruppen 

fremlægger tre flipcharts til plenum - et for 

hvert af de tre ovennævnte hovedspørgsmål. 

Efter fremlæggelse får hver deltager ek-

sempelvis 5 stemmer (streger) som kan 

sættes med en eller flere ud for hver idé. 

Herved fås en "bruttoprioritering", som vi-

ser, hvad mange synes er vigtigt.  

 

Resultat 

Alle flipcharts blev renskrevet og den på-

gældende afdeling har efterfølgende benyt-

tet dem til at tage emner og idéer op på de-

res afdelingsmøder. Eksempler på emner og 

idéer var: Mulighed for videreuddannelse, 

bedre kommunikation, skulderklap for god 

præstation, selvstyrende grupper, bedre 

stemning kollegaer imellem. 

Efter 5 måneder blev indsatsen evalue-

ret dels ved delvis strukturerede interview, 

dels ved at gentage trivselsundersøgelsen. I 

flere afdelinger havde man taget "bløde" 

emner op. Eksempelvis i en afdeling i for-

bindelse med, at nogle medarbejdere havde 

råbt ad hinanden. Der blev indkaldt til af-

delingsmøde med emnet: "Hvordan skal vi 

tale til hinanden i afdelingen?" Her blev 

tingene talt i gennem og man opstillede 

fælles retningslinier og fik sagt til de på-

gældende, at de skulle finde en anden om-

gangstone. Det hjalp, og medarbejderne 

havde således fået løst et problem ved hjælp 

af de nye møder. 

 

Arbejdsmiljøregnskab 

Den spørgeskemabaserede trivselsundersø-

gelse blev gentaget efter et år. 

Igen var omkring 80% generelt til-

fredse. Men denne gang var der flere med-

arbejdere, der var tilfredse med medindfly-

delsen. På fire områder var der så stor 

fremgang, at det må anses for overvejende 

sandsynligt, at det ikke er en tilfældighed. 

Se figur 2. 

 

Virksomheden offentliggjorde sit første 

arbejdsmiljøregnskab seks måneder senere. 

I dette var medindflydelse beskrevet som 

indsatsområde. Trivselsundersøgelsens re-

sultat generelt og specifikt for medindfly-

delse blev vist, og indsatsen blev beskrevet 

og fortolket af den nedsatte projektgruppe. 

Arbejdsmiljøregnskabet havde et forord fra 

den vice-administrerende direktør samt fra 

projektgruppen. Således valgte virksomhe-

den over for medarbejderne samt omverde-

nen at signalere, at såvel top-ledelsen som 

medarbejderne og mellemlederne stod bag 

arbejdsmiljøregnskabet. 

 

Diskussion 

Et arbejdsmiljøregnskab signalerer no-

get med tal og arbejdsmiljø. Politik, måling, 

opstilling af mål, indsats og måling igen. 

Derfor kan det måske være svært at for-

binde det med en indsats for det psykiske 

arbejdsmiljø. Denne case viser, at det er 

muligt at håndtere såvel en måling, som at 

 

 

  

Figur 2.  Forbedring efter et år af oplevet  

medindflydelse.  Tal i procentpoint.  
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der arbejdes med de bløde områder. Casen 

viser også, at der er kvantespring fra ar-

bejdsmiljøpolitik til måling, og igen fra 

måling til valg af indsats samt hvordan ind-

satsen skal forløbe. Specielt var det van-

skeligt at komme fra de konkrete tal fra 

trivselsundersøgelsen til, hvordan indsatsen 

skulle tilrettelægges. Trivselsundersøgelsen 

kan vise et område, hvor der er problemer, 

men den anviser ingen løsninger. Når det 

som her drejer sig om et emne, der berører 

alle medarbejderne, og hvor der vil være 

mange opfattelser af, hvad der er rigtigt og 

vigtigt, er det afgørende, at alle medarbej-

dere på en eller anden måde inddrages i ud-

viklingen af det nye. Dette var ikke gjort i 

første omgang, hvor kun mødestrukturen 

blev ændret. Først efter seminarerne kom 

det nye til at fungere. 

Metoden i seminarerne (Appriciative 

enquiry) antages at bidrage til forankringen 

af det nye. Flere medarbejdere gav udtryk 

for, at det var første gang, de i længere tid 

havde fået mulighed for at tale om deres 

arbejde samt at de fik energi af at tale om 

det, der virker. Deres frustrationer fik afløb 

gennem deres ønsker. 

En vanskelighed for tilrettelæggelsen 

af indsatsen viste sig at være afdelings-

lederne. De var i første omgang blevet 

overset, og de stod med en helt ny opgave 

som mødeleder, uden at være klædt på til 

det. I forbindelse med visionsseminarerne 

gav nogle afdelingsledere udtryk for fru-

stration, mens andre var glade for de ud-

meldinger, der kom. Afdelingsledernes rolle 

blev efterfølgende diskuteret af projekt-

gruppen, og det blev besluttet at uddanne 

alle afdelingsledere i mødeledelse og psy-

kisk arbejdsmiljø, så de blev bedre rustet til 

den nye opgave.  

Hele forløbet med at udarbejde 

arbejdsmiljøpolitik, trivselsundersøgelse, 

indsats og opfølgning viste, at projektgrup-

pen var et godt forum for udvikling og ef-

terfølgende omsætning til beslutninger og 

handling. Virksomheden oplevede, at såvel 

samarbejds- som sikkerhedsudvalg aldrig 

havde fungeret så godt, som denne projekt-

gruppe. Efter projektets afslutning beslut-

tede virksomheden, at gruppen skulle fort-

sætte og danne bindeled og forberede oplæg 

til de to udvalg. Der blev således skabt nye 

samtaler om arbejdsmiljø (top-ledelsens 

engagement) og der blev fundet nye møde-

former, hvor rollefordelingen ikke var ste-

reotyp, som i Sikkerheds-og samarbejds-

udvalg.  

Blandt medarbejderne gav forløbet 

også mulighed for at finde nye roller og 

samværsmønstre. Denne udvikling - blandt 

andet i forbindelse med seminaret - har 

givetvis været med til at forankre for-

andringen i dagligdagen.  

 

Konklusion 

Arbejdsmiljøregnskab, der forankres i 

topledelsen med en arbejdsmiljøpolitik og i 

virkeligheden gennem valg af indsatsområ-

der til forbedring, er et godt redskab til at 

skabe nye samtaler og involvere topledelsen 

i forpligtelser omkring arbejdsmiljø. Ar-

bejdsmiljøregnskab egner sig også til at 

håndtere bløde områder som psykisk ar-

bejdsmiljø.  

En gruppe, der involverer medlemmer 

fra såvel samarbejds- som sikkerheds-

udvalg, ledelse og medarbejdere har vist sig 

som velegnet til forum for udvikling og 

implementering af indsatsen i henhold til 

arbejdsmiljøpolitikken. 

Ved indsats inden for psykisk arbejds-

miljø er en involvering af alle medarbejdere 

en fordel for at udvikle og forankre nye 

gode vaner i dagligdagen. I denne forbin-

delse er den systemiske, anerkendende me-

tode velegnet. 
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