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FORORD 
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg har i efteråret 2014 afholdt 13 møder spredt 

over landet henvendt til ledere, medarbejdere og AMR i små bygge og anlægsvirksomheder. 

Mødernes indhold har været orientering og dialog om arbejdsmiljøforhold, som anses for 

særligt relevante for små virksomheder. Møderne er en del af indsatsen Knæk Kurven, der er 

en handleplan, som primært har til formål at knække ulykkeskurven i byggebranchen. Hand-

leplanen løber i 2014 og 2015. 

Branchearbejdsmiljørådet har bestilt en evaluering af møderne, som udføres af TeamAr-

bejdsliv. TeamArbejdsliv og COWI har sideløbende en evaluering af handleplanen om at 

knække ulykkeskurven, herunder indsatsen rettet mod små virksomheder, som er finansieret 

som et forskningsprojekt af Arbejdsmiljøforskningsfonden. 

Nærværende evaluering bygger på: 

 En spørgeskemaundersøgelse med deltagere på møderne 

 Interview med et udvalg af virksomheder, som har valgt ikke at deltage, selvom de 

var inviteret til et møde 

 Kvalitative interview med deltagere på møderne (gennemført i regi af forskningspro-

jektet). 

 Deltagelse på mødet i Kolding (observation, og småinterview). 

Evalueringen har fokus på at undersøge: 

 Deltagernes udbytte af at deltage i info-møderne 

 Kortlægge årsager til ikke at deltage 

 

Evalueringen kan betegnes som en virkningsevaluering, der både har fokus på deltagernes 

mere summative udbytte af at deltage i et møde (hvilken virkning var der) samt de formative 

forklaringer og årsager, der er til, at en deltager enten har et godt eller et mindre godt ud-

bytte (hvordan virker indsatsen) eller hvad årsagerne er til ikke af deltage.   

Evalueringen er udført af TeamArbejdsliv med COWI som kvalitetssikring, juni 2015 

Flemming Pedersen 
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1 KONKLUSSION OG OPSUMMERING 
 

1.1 Konklusion 

Hovedformålet med møderne er at motivere deltagerne til selv at gøre noget, når de kom-

mer tilbage i virksomheden. Målet synes i nogen grad opfyldt idet 11-26 procent 2-3 uger ef-

ter mødet afholdelse har iværksat konkrete handlinger på baggrund af de emner som møde-

deltagelsen gav viden om. 

Målet med at formå virksomhederne til at ’tage’ en Forebyggelsespakke med hjem er ved 

evalueringstidspunktet kun svagt opfyldt i og med at 3 procent havde søgt en pakke. Målet 

kan dog blive opfyldt væsentligt bedre, da 46 procent svarer, at de har planer om at søge en 

pakke. 

Antallet af virksomheder, som har deltaget i møderne vurderes som lavt set i forhold til at 

der alene er over 13.000 registrerede bygge- og anlægsvirksomheder med 1-9 ansatte. 

Møderne har haft svært ved at fokusere skarpt på små virksomheder (1-19 ansatte), da der 

både er enkeltmandsvirksomheder og en væsentlig andel af større virksomheder blandt del-

tagerne. 

Det vurderes at for mange (53 procent) svarer, at de havde et middel udbytte af møderne. 

Der er generelt stor opbakning både hos deltagere bag mødeformen.  Både deltagere og 

ikke deltagere viser generel stor opbakning bag mødetidspunkt og geografisk afstand til mø-

dested. 

Virksomheder som er ringet op og inviteret til et informationsmøde kan enten ikke huske op-

kaldet eller de begrunder deres manglende deltagelse med: 

 At de ikke havde tid på grund af travlhed mv.  

 At de ikke har interesse i at deltage i informationsmøder. 

 At de lige havde haft besøg af Arbejdstilsynet. 

 

1.2 Anbefalinger 

At blive bedre til kun at rekruttere små virksomheder til møderne 

At arbejde på at flere virksomheder ønsker at deltage i møderne, fx ved at invitationen kom-

mer lokalt fra en fra samme branche. 

Overveje om deltagerne (hvis der kommer flere til møderne) kan deles op efter branche, så-

dan at de oplever at indholdet bliver mere rettet mod deres egne arbejdsmiljøudfordringer.  

 

1.3 Opsummering 

Spørgeskema med deltagere 
Spørgeskemaet er besvaret af 55 procent, set i forhold til tilmeldingen til møderne, men kan 
ikke opgøres entydigt, da der kan have været flere deltagere på møderne end de tilmeldte, 
og da der er tilmeldte, som har valgt ikke at deltage. Svarprocenten betragtes som rimelig 
set i forhold til respondentgruppen (bygge og anlæg, mindre virksomheder). 



 

 

Side 6 af 32 EVALUERING AF: ’MØDER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER’ -  BAR BYGGE & ANLÆG 

 
329 har været tilmeldt møderne, når konsulenter, facilisatorer, AM-rådgivere m fl. er trukket 
ud. Fordelt på 13 møder giver det et gennemsnit af 25 deltagere pr. møde. 
 
En dominerende del af virksomhederne er murer- og/eller snedker- og tømrervirksomheder. 
Der er en stor spredning på en række øvrige brancher. Den brede branchefordelingen indike-
rer, at invitationen til møderne er nået ud i alle brancher. 
   

Knap to tredjedele af deltagerne har været ejere eller ledelsesrepræsentanter, og en femte-

del har været medarbejderrepræsentanter. En tiendedel er ansat til at varetage arbejdsmiljø-

arbejde - en position, som normalt vil blive anset som knyttet til ledelsessiden i virksomhe-

den. 

65 procent af deltagerne kommer fra virksomheder med 1-19 medarbejdere, 21 procent kom-

mer fra virksomheder med 20-49 medarbejdere og 9 procent har flere end 50 medarbejdere.  

Hvis man antager, at små virksomheder er virksomheder, som har under 20 medarbejdere, er 

der brug for at styrke sorteringen ved tilmeldingen således at flere små virksomheder delta-

ger. Inkluderes virksomheder med mellem 20-49 medarbejder i definitionen af små virksom-

heder er det 86 procent som har mellem 1-49 medarbejdere. Der er fem procent af delta-

gerne, som ingen medarbejdere har og dermed kun har ansvar for eget arbejdsmiljø. 

To tredjedele kom alene til mødet, mens en tredjedel havde andre fra virksomheden med. 

Den mest almindelige kombination er, at en ejer/leder har deltaget sammen med en medar-

bejder. 

Blandt deltagerne på mødet svarer 55 procent, at de har Arbejdsmiljøuddannelsen, mens 45 
procent ikke har. Andelen som har uddannelsen stiger markant med virksomhedsstørrelse. 
Næsten alle AMR har uddannelsen men også 45 procent af ejer og ledelsesrepræsentan-
terne. Tallene indikerer, at mange af deltagerne er personer, som i forvejen er orienteret i 
forhold til at tage sig af opgaven med arbejdsmiljø. 
 
Tre femtedele har hørt om mødet via nyhedsbrev/e-mail/brev fra en organisation og knap en 
fjerdedel gennem nyhedsbrev fra BAR Bygge og Anlæg. En syvendedel har fået kendskab 
gennem en kollega eller en leder. 

Lidt over halvdelen svarer, at de tilmeldte sig mødet på grund af generel interesse. Herefter 
følger, at deltagerne ville høre om at undgå arbejdsulykker, høre om erfaringer fra andre 
virksomheder, få demonstreret stilladser og tekniske hjælpemidler, blive klar til besøg fra Ar-
bejdstilsynet og endelig at få inspiration til den årlige drøftelse. Kun ganske få har tilmeldt 
sig, fordi de havde konkrete AM-problemer.  
 

Der er samlet set 30 procent, som havde et ’stort’ eller ’meget stort’ udbytte af mødet, mens 

17 procent havde et ’lille’ eller ’meget lille’ udbytte. 53 procent svarer, at de havde et middel 

udbytte. Der er ikke forskelle i udbytte, når der undersøges for virksomhedsstørrelse og for 

opdeling i landsdele. Men der er forskel i udbytte ud fra en opdeling i de enkelte møder.  

Mellem 61 0g 72 procent har enten i høj grad eller i nogen grad lært noget nyt af mødets seks 

emner, klart flest svarer dog i nogen grad. 

Mellem 52 og 62 procent har enten i høj grad eller i nogen grad kunnet anvende det, de fik at 

vide på mødet, når de kom hjem i virksomheden, flest svarer i nogen grad.  

Mellem 11-26 procent har iværksat konkrete handlinger på baggrund af de emner som møde-

deltagelsen gav viden om (spørgeskemaet er udsendt 2-3 uger efter mødet, men i en del til-

fælde besvaret væsentlig senere). 
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Tre procent har søgt en forebyggelsespakke efter mødet og 4 procent har tidligere haft en 

forebyggelsespakke. 

Der er flest, der ønsker arbejdsmiljøinformation i fremtiden ved at deltage i informationsmø-

der eller ved at kontakte deres organisation. Herefter kommer trykte informationer og selv 

at søge på hjemmesider. Og derefter besøg af en konsulenttjeneste, ringe til en hotline samt 

søge informationer via APP på en smartphone. 

Interviewundersøgelse blandt ikke deltagere 
42 virksomheder, som har været inviteret gennem et phoner-bureau, men har valgt ikke at 
deltage, er interviewet om, hvorfor de ikke har deltaget. 
 

En væsentlig andel af virksomhederne kan ikke huske, at de er blevet ringet op og inviteret 

til et informationsmøde. Dette kan delvist forklares ved, at evaluator ikke nødvendigvis har 

fået fat i den samme person i virksomheden, som phonerbureauet har kontaktet – omvendt 

er det i små virksomheder ofte kun lederen, der kan kontaktes. En stor del af disse siger, at 

de gerne ville have deltaget, hvis de havde kendt til mødet eller siger, at de plejer at deltage i 

den type møder. 

En anden væsentlig andel af virksomhederne kan huske, de har været inviteret, men begrun-

der deres manglende deltagelse med: 

 At de ikke havde tid på grund af travlhed mv.  

 At de ikke har interesse i at deltage i informationsmøder. 

 At de lige havde haft besøg af Arbejdstilsynet. 
 

Et antal virksomheder fortæller, at de er enkeltmandsvirksomheder og bruger dette som år-

sag til ikke at deltage, fordi de ikke har ansatte, og i flere tilfælde i kombination med, at de 

selv er ældre og ikke har mange år tilbage i branchen. Det bør overvejes, om det en anden 

gang er muligt ikke at kontakte enkeltmandsvirksomheder. 

Geografi 

Afstand til mødestedet kan for nogle deltagere være en forhindring, hvis der er over 20-30-
40 kilometer at køre. 

Tidspunkt for placering af møderne 

Der er nogle, der foretrækker den mørke tid om vinteren, hvor der oftest er færrest arbejds-

opgaver; andre svarer at placering på året er underordnet, de har travlt hele året. Nogle sva-

rer gerne sent på dagen, men så de kan komme hjem inden fx kl 17. 

Arrangøren 

Flere svarer, at det ikke har en betydning for deres eventuelle deltagelse, hvem som arrange-

rer møderne, mens andre svarer, at det er et kvalitetsstempel, når det er BAR og især Dansk 

Byggeri, der er arrangører. 

Emner 

Der er en række virksomheder, der svarer, at deres interesse for at deltage stiger, hvis de 

emner, der bliver taget op på mødet, er rettet så specifikt som muligt til deres egen virksom-

heds arbejdsopgaver. Andre lægger vægt på, at de vil deltage for at møde andre virksomhe-

der og udveksle erfaringer. 
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Interview med deltagere 

Kvalitative Interview med deltagere i møderne støtter generelt op omkring den valgt møde-

form forstået som; mødets længde, dets placering på dagen, deltagerinddragelsen, antal op-

læg og netværk mellem deltagere. 

Enkelte deltagere havde fx foretrukket at være placeret sammen med virksomheder fra 

egen branche ved bordene for bedre at kunne erfaringsdele eller at være placeret sammen 

med deltagere fra egen virksomhed. 

Nogle virksomheder har haft klare og snævre mål med at deltage, som fx ny viden om et 

konkret emne – og de bliver oftere skuffede over møderne end de virksomheder, som er 

gået mere åbent til mødernes indhold.  

Virksomhedernes udbytte og læring veksler mellem næsten intet udbytte til et væsentligt ud-

bytte, hvor der efterfølgende er igangsat aktiviteter. Andre virksomheder kan synes, at de 

vidste det meste i forvejen, og mødet har bekræftet dem i, at de var på rette vej.  

Evaluator har deltaget på et møde, hvor der var stor aktivitet og diskussion ved bordene i 

forlængelse af de oplæg, der blev afholdt. Der var en tendens til, at de deltagende virksom-

heder så sig selv som uden væsentlige arbejdsmiljøproblemer og havde en grøn smiley fra 

Arbejdstilsynet. Det virker som en væsentlig udfordring at få virksomheder, som har arbejds-

miljøproblemer til at deltage. 

Interview viser af nogle af deltagerne forlod mødet, da oplæg og diskussion var afsluttet, 

mens andre deltog i demonstration af tekniske hjælpemidler. Det kan overvejes, om demon-

stration af tekniske hjælpemidler kan placeres i begyndelsen af møderne. 

Møderne har skabt kendskab til Forebyggelsespakker og til Byggeriets Arbejdsmiljøbus 

(Bam-bus) hos en stor del af deltagerne. 

Nogle virksomheder gør opmærksom på, at møderne diskuterer en idealsituation, og at der 

ikke bliver talt om de tilfælde, hvor arbejdsmiljøreglerne ikke overholdes fordi arbejdsopga-

ven er så lille eller foregår over så kort tid, at de ikke synes det giver mening, eller der ikke er 

økonomi i at overholde reglerne.  

Virksomhederne nævner en række klassiske barrierer for at have et godt arbejdsmiljø: 

 Bygherrer prioriterer ikke arbejdsmiljø 

 I små virksomheder kender alle hinanden, der er ikke brug for at formalisere arbejds-

miljø og/ eller arbejdsmiljøarbejdet. 

 Det er svært at formå medarbejdere til at ændre vaner 
 Det er svært at overholde AM-regler ved små byggeopgaver og ved renoveringer. 
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2 SPØRGESKEMA MED TILMELDTE 

2.1 Baggrundsdata 

Her præsenteres baggrundsdata for tilmeldte, der deltog i mødet. 

Branchefordelingen ligner den fordeling som fx findes i besøgsstatistikken for Bam-bus og 

synes at afspejle størrelsesforholdene mellem brancher. Mødernes afholdelse synes at have 

været kommunikeret i alle brancher. Bemærk at den enkelte virksomhed har kunnet vælge 

mere end en branche. 

 
 

70 procent af deltagerne kommer fra virksomheder med 19 medarbejdere og derunder, og 

30 procent kommer fra virksomheder med 20 medarbejdere og derover. Hvis definitionen af 

små virksomheder er virksomheder, som har under 20 medarbejdere, er der brug for at 

styrke sorteringen ved tilmeldingen. Der er fem procent af deltagerne som ingen medarbej-

dere har og dermed kun har ansvar for eget arbejdsmiljø. 

Blandt deltagerne fra virksomheder med under 20 medarbejdere er der en forholdsvis jævn 

spredning på de tre anvendte størrelsesintervaller. Der er flest med 1-5 medarbejdere og 

samlet set mange med 1-9 medarbejdere. 
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Der har deltaget en række personer fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer på mø-

derne, og der kan fx have deltaget lokale professionelle AM-rådgivere. Disse deltagere har så 

vidt muligt ikke fået tilsendt et spørgeskema. Men de viser sig ved, at kategorien ud over at 

dække over en bogholder (som har AM-opgaver) også indeholder en studerende og enkelte 

rådgivere. 

Ud fra spørgeskemaundersøgelsen har knap to tredjedele været ejere eller ledelsesrepræ-

sentanter, og en femtedel har været medarbejderrepræsentanter. En tiendedel er ansat til at 

varetage arbejdsmiljøarbejde - en position, som normalt vil blive anset som knyttet til ledel-

sessiden i virksomheden. 

Med evaluators forudgående kendskab til små virksomheder i branchen er det ikke nødven-

digvis en ulempe, at der har været så stor en overvægt af ledelsesrepræsentanter. Det er 

ofte nødvendigt, at det er ledelsen, der går foran i denne type af virksomheder, når arbejds-

miljøindsatsen skal flyttes. Andelen af ejere/ledere stiger, når virksomhedsstørrelsen falder. 
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To tredjedele deltog alene i mødet, mens en tredjedel havde andre fra virksomheden med. 

Den meste almindelige kombination er, at en ejer/leder har deltaget sammen med en medar-

bejder. 

Andelen, der deltager alene, stiger, når virksomhedsstørrelsen falder. 

 
 

Blandt deltagerne på mødet svarer 55 procent, at de har Arbejdsmiljøuddannelsen, mens 45 

procent ikke har. Inkluderes de, som tilmeldte sig og ikke deltog, er det 52 procent, som har 

uddannelsen, hvilket betyder at der er lidt færre, som har uddannelsen blandt de, som ikke 

mødte op end blandt de, der mødte op.  

Andelen som har uddannelsen stiger markant med virksomhedsstørrelse. Næsten alle AMR 
har uddannelsen (94 procent), men også 45 procent af ejer- og ledelsesrepræsentanterne. 
Tallene indikerer, at mange af deltagerne er personer, som i forvejen er orienteret i forhold 
til at tage sig af opgaven arbejdsmiljø. 
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2.2 Kendskab og motivation til at deltage 

Tre femtedele har hørt om mødet via nyhedsbrev/e-mail/brev fra en organisation og knap en 

fjerdedel gennem nyhedsbrev fra BAR Bygge og Anlæg. En syvendedel har fået kendskab 

gennem en kollega eller en leder. Bam-bus og artikel i fagblad har haft en beskeden betyd-

ning ift at skabe kendskab. Anden informationskilde er fx Stark, nyhedsbrev fra Arbejdstilsy-

net, direkte på BARs hjemmeside eller mail fra arbejdsmiljørådgiver.  

 

 

 

Deltagerne er spurgt om, hvorfor de tilmeldte sig mødet og har kunnet give flere svar (der er 
i gennemsnit givet to begrundelser pr. deltager). Blandt svarmulighederne har været de fem 
emner, som møderne handlede om.  

Lidt over halvdelen svarer generel interesse. Herefter følger, at deltagerne ville høre om at 
undgå arbejdsulykker, høre om erfaringer fra andre virksomheder, få demonstreret stilladser 
og tekniske hjælpemidler, blive klar til besøg fra Arbejdstilsynet og endelig at få inspiration til 
den årlige drøftelse. Kun ganske få har tilmeldt sig, fordi de havde konkrete AM-problemer.  
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2.3 Vurdering af mødet og anvendelse af det lærte 

Samlet udbytte 

Der er samlet set 30 procent som havde et ’stort’ eller ’meget stort’ udbytte mens 17 procent 

havde et ’lille’ eller ’meget lille’ udbytte. 53 procent svarer at de havde et middel udbytte.  

Der er ikke sat et mål op for hvilket niveau af tilfredshed, som deltagerne skulle opnå, og der 

er derfor ikke nogle værdier at diskutere resultaterne op mod. Når evaluator sammenligner 

med en række andre evalueringer, hvor der måles tilfredshed vil der altid være 10-20 procent, 

som ligger i den ende af skalaen som måler utilfredshed, mens 30-50 procent er tilfredse og 

resten svarer neutralt. Sammenlignet hermed er andelen som har fået et dårligt (lille og me-

get lille) udbytte den samme. Til gengæld vil der normalt være en noget større andel, som 

har fået et godt udbytte (stort og meget stort), mens andelen som svarer middel vil være 

mindre.  Set i det perspektiv kunne tilfredsheden have været væsentlig større. 
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Det samlede udbytte er neden for fordelt på møder. De to positive og de to negative katego-
rier er begge slået sammen. Deltagerantallet på det enkelte møde har i gennemsnit ligget un-
der 30, og når det tages med, at halvdelen har besvaret spørgeskemaet, så bygger figuren 
neden for på små talstørrelser for det enkelte møde. Den skal derfor læses med forbehold. 

Figuren er primært medtaget sådan, at arrangørerne kan overveje om de forskelle, som lig-
ger i udbytte mellem møderne, også afspejler de oplevelser og fornemmelser, de selv havde 
under og lige efter møderne. Der er især meget store forskydninger mellem ’middel’ og ’me-
get stort/stort’. Og også møder, hvor ingen har haft et ’lille/meget lille’ udbytte. 

 

3%

27%

53%

12%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Meget stort

Stort

Middel

Lille

Meget lille

Hvad var dit samlede udbytte af mødet?

22%

17%

14%

67%

20%

44%

40%

56%

25%

33%

36%

20%

8%

44%

50%

71%

33%

60%

50%

40%

33%

75%

67%

64%

60%

46%

33%

33%

14%

0%

20%

6%

20%

11%

0%

0%

0%

20%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hjørring

Aalborg

Hillerød

Roskilde

Rødovre

Århus

Herning

Odense

Nykøbing F

Slagelse

Esbjerg

Åbenrå

Kolding

Hvad var dit samlede udbytte af mødet X møde

Meget stort/stort Middel Lille/meget lille



 

 

EVALUERING AF: ’MØDER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER’ -  BAR BYGGE & ANLÆG Side 15 af 32 

Når møderne grupperes i landsdele (ikke vist i figur) forsvinder forskellen, og udbyttet er 
stort set ens på tværs af landsdele. Der er stort set ikke forskel i samlet udbytte ud fra virk-
somhedsstørrelse (se figur neden for). 

 

 

 

Lært noget nyt 

Deltagerne er, i forhold til de emner som møderne har taget op, spurgt om de lærte noget 

nyt på mødet. Spørgsmålet indeholder den fordring, at deltagerne har kunnet læres noget 

nyt. Nogle kan fx have haft væsentlig viden i forvejen og kan af den grund svare, at de ikke 

lærte noget nyt. 

Når man ser på de seks stillede spørgsmål, er det generelle billede, at flest har svaret ’i nogen 

grad’ (mellem 48-63 procent), herefter kommer ’i ringe grad’ (19-31 procent) ’i høj grad’ (5-21 

procent) og ’slet ikke (7-12 procent).  

Mellem 61 0g 72 procent har enten i høj grad eller i nogen grad lært noget nyt af mødets seks 

emner, flest svarer i nogen grad. 

De seks spørgsmål er neden for sorteret efter kategorien ’i høj grad’ og her vurderes opstil-

ling af rullestilladser og tekniske hjælpemidler højest; herefter økonomiske tilskud og anden 

hjælp til arbejdsmiljøarbejdet.  

Lægger man ’i høj grad’ og ’i nogen grad’ sammen kommer erfaringer fra andre virksomhe-

der og kolleger samt arbejdsulykker også blandt emnerne med størst udbytte. Inspiration til 

den årlige drøftelse og at blive klar til besøg af Arbejdstilsynet er de emner, hvor deltagerne 

lærte mindst nyt.  
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Anvendt hjemme i virksomheden 

Deltagerne er også spurgt, om de har kunnet anvende det, de fik at vide på møderne, 

hjemme i virksomheden. Der spørges åbent til det, som er lært, og det er ikke underforstået, 

at det skal være noget nyt, som er lært og kan anvendes; det kan være alt, som kan relateres 

til møderne. 

Mellem 52 og 62 procent har enten i høj grad eller i nogen grad kunnet anvende det, de fik at 

vide på mødet, når de kom hjem i virksomheden, flest svarer i nogen grad.  

Når man ser på de seks stillede spørgsmål, er det generelle billede, at fleste har svaret ’i no-

gen grad’ (mellem 42-57 procent), herefter kommer ’i ringe grad’ (28-40 procent) ’i høj grad’ 

(2-16 procent) og ’slet ikke' (6-15 procent). Andelen, der svarer ’i ringe grad’ er mindre, end 

andelen som svarer ’i nogen grad’, men den er kommet tættere på end med spørgsmålet om 

at lære noget nyt. 

I øvrigt kommer de seks spørgsmål i nøjagtig samme rækkefølge, når de sorteres på ’i høj 

grad’ som spørgsmålet oven for om at have lært noget nyt 
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Iværksat handlinger 

Som et sidste spørgsmål til de seks emner fra møderne er der spurgt til, om virksomheden 
har iværksat handlinger på baggrund af mødet.  Her skal endnu engang henvises til, at de fle-
ste er spurgt 2-3 uger efter mødet, men at der også er deltagere, som har svaret langt senere 
(op til to måneder efter). 

Tabellen neden for viser, at 11-26 procent har iværksat handlinger, og 74-89 procent ikke har. 
Der er ingen fast målestok i forhold til, om dette er et godt eller dårligt svar. Evaluators umid-
delbare vurdering er, at det er et rimeligt resultat, fordi man ikke kan forvente, at mange går 
hjem og handler.  
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Der har været mulighed for at skrive en kommentar efter afkrydsningen af svar. Nogle kom-

mentarer er meget konkrete, som fx at man har kunnet anvende en EL-sækkevogn, hejs til 

vinduer, opstilling af rullestillads, nogle af de viste videoer eller det nye lille stillads. Et par 

skriver, at de er fra enkeltmandsfirmaer og nærmest undskylder, at de ikke har kunnet an-

vende så meget fra mødet.  

 

Forebyggelsespakker 

Tre procent har søgt en forebyggelsespakke efter mødet, hvilket skal ses i sammenhæng 

med at spørgeskemaet er søgt gennemført 2-3 uger efter deltagelse (nogle har dog besvaret 

væsentlig senere), men det er relativt kort tid efter mødet, at de spørges. 46 procent har pla-

ner om at søge en pakke, hvilket vurderes som en stor andel. Og 51 procent har ikke søgt og 

har ikke planer om det. 
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Blandt deltagerne kommer 4 procent fra virksomheder, der tidligere har haft en forebyggel-

sespakke og 96 procent fra virksomheder, der ikke har haft en pakke.  

 
 

 

2.4 Behov for arbejdsmiljøinformation 

I denne del af undersøgelsen indgår også besvarelser fra de, som tilmeldte sig, men ikke del-

tog i mødet.  

Respondenterne er blevet bedt om at svare på, hvilke måder de ønsker informationer om ar-

bejdsmiljø fremover ud fra syv valgmuligheder. Der er ikke tale om en prioritering, alle har 

kunnet vælge eller fravælge alle syv valgmuligheder, hvis de ønskede det. 

Besvarelserne er sorteret efter ’i høj grad’. Deltagelse i informationsmøder og kontakt til min 

organisation vælges af flest også når ’i nogen grad’ medregnes’. Herefter kommer trykte in-

formationer og selv at søge på hjemmesider. Og derefter besøg af en konsulenttjeneste, 

ringe til en hotline samt søge informationer via APP på en smartphone.  

Forskellene i, hvor meget de syv muligheder ønskes, er forholdsvis små.  
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Der har været mulighed for at tilføje fritekst. Der bliver blandt andet skrevet, at informatio-

ner ønskes som et nyhedsbrev, som mulighed for at ringe til BAR Bygge & Anlæg, en respon-

dent skriver, at han især vil ringe til en hotline i tilbudsgivningsfasen, en anden at informatio-

ner skal være mundtlige og en tredje efterlyser kursus i APV. 
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3 INTERVIEW MED IKKE DELTAGERE 

42 virksomheder (primært ejere) er blevet interviewet om, hvorfor de valgte ikke at deltage i 

et informationsmøde. De virksomheder, som vi har kontaktet, har alle været kontaktet af et 

phonerbureau, som havde til opgave at invitere dem til et informationsmøde.  

Kapitlet gengiver dels et antal eksempler på typiske cases, og dels gennemgås årsager til 

ikke at deltage, og hvad der skal til for at deltage på tværs af de interviewe virksomheder. 

3.1 Årsager til ikke at deltage 
En væsentlig andel af virksomhederne kan ikke huske, at de er blevet ringet op og inviteret 
til et informationsmøde. En stor del af disse siger, at de gerne ville have deltaget, hvis de 
havde kendt til mødet, eller siger at de plejer at deltage i den type møder. 
 
En anden væsentlig andel af virksomhederne kan huske, de har været inviteret, men begrun-
der deres manglende deltagelse med, at de ikke havde tid på grund af travlhed mv. Andre 
begrunder med manglende interesse i at deltage i informationsmøder. 
 
En mindre del af virksomhederne husker invitationen, men har valgt ikke at deltage, fordi de 
lige havde haft besøg af Arbejdstilsynet. 
 
Der er også eksempler på virksomheder, der ikke husker invitationen, men kan sige, at de 
ikke ville have deltaget, fx fordi de klarer arbejdsmiljøindsatsen i relation til besøg fra Ar-
bejdstilsynet og besøg på Arbejdstilsynets hjemmeside. 
 

Et argument for ikke at deltage er fx, at virksomheden prioriterer ting, som har direkte rele-

vans for de arbejdsopgaver, som virksomheden arbejder med i øjeblikket. Virksomheden er 

ikke plaget af mange arbejdsulykker og synes, de er gode til at undgå dem, derfor blev det 

ikke prioriteret. 

Et pænt antal virksomheder fortæller, at de er enkeltmandsvirksomheder og bruger dette 

som årsag til ikke at deltage, fordi de ikke har ansatte og i flere tilfælde i kombination med at 

de er ældre og ikke har mange år tilbage i branchen. Det bør overvejes, om det en anden 

gang er muligt ikke at kontakte enkeltmandsvirksomheder. 

 

3.2 Hvad skal til for at deltage 
Vi har forsøgt at få virksomhederne til at svare på, hvad der kunne være forhindringer eller 
muligheder for, at de ønsker at deltage i informationsmøder. En række af de virksomheder, 
der signalerer, at de ikke har tid til at deltage, har også været svære at få til at forholde sig til 
forhindringer og muligheder. Besvarelserne er således ikke systematiske blandt de 42 inter-
viewede virksomheder, men afspejler primært emner, som de selv har ønsket at italesætte. 

Geografi 

Der er få, der nævner geografi, når de bliver spurgt, hvad der skal til, for at de ville deltage. 
De, som nævner det, taler om en kilometergrænse på 20-30 kilometer. 
 

Tidspunkt for placering af møderne 

Der er relativt få, som nævner placering af møderne, når de bliver spurgt, hvad der skal til for 

at de ville deltage. De, som gør det, mener, at den mørke tid om vinteren, hvor der oftest er 
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færrest arbejdsopgaver, er den bedste placering. Eller når der er frost i jorden, hvis man ar-

bejder med anlægsarbejder. 

Nogle svarer, at placering på året er underordnet, de har travlt hele året. 

Nogle svarer gerne sent på dagen, så de kan komme hjem inden fx kl 17. 

Arrangøren 

Flere svarer, at det ikke har betydning for deres eventuelle deltagelse, hvem som arrangerer 

møderne; andre svarer, at det er et kvalitetsstempel, når det er BAR og især Dansk Byggeri, 

der er arrangører. 

Der er enkelte som siger, det ikke betyder noget, om invitationen kommer fra en organisa-

tion centralt eller lokalt; andre siger, at det styrker interessen, hvis invitationen kommer fra 

lokal afdeling.  

Emner 

Der er en række virksomheder, der svarer, at deres interesse for at deltage stiger, hvis de 

emner, der bliver taget op på mødet, er rettet så specifikt som muligt til deres egen virksom-

heds arbejdsopgaver.  

Et stilladsfirma ønsker fx oplysninger om stilladsregler, et tømrerfirma er interesseret i viden 

om støv og indendørs arbejde, en virksomhed ønsker viden relateret til opførelse af enfami-

liehuse. Det kan fx ske ved, at møderne handler om konkrete løsninger taget ud fra speci-

fikke situationer fra andre virksomheder som ligner denne.  

Et par virksomheder ønsker oplysning om, hvilke rettigheder/klagemuligheder virksomheder 

har i forhold til Arbejdstilsynet. 

En virksomhed efterlyser en omhyggelig beskrivelse af dagsordenen på mødet, hvad kan 
man forvente sig af mødet, hvad vil man komme ind på – hvem taler om hvad og hvor længe. 
”Det duer ikke, bare at skrive, man skal have en snak om arbejdsmiljø i mindre virksomheder. 
Kvaliteten af indbydelsen er vigtigt” 

Andet 

Det har en positiv betydning, at mødet er gratis  
 

3.3 Cases 

I det følgende præsenteres et antal korte cases, som er illustrative i forhold til de typer af år-

sager, virksomhederne har til ikke at deltage. 

 

CASE 1 – EN MURERVIRKSOMHED SOM SIGNALERER, AT DEN KAN SELV 

Mødet lå på et for virksomheden dårligt tidspunkt. 

”Vi løser tingene, som de kommer, og vi bruger vores sunde fornuft, og derfor vil 

det ikke være interessant med et infomøde lige nu.” 

”Jeg ved ikke, om der ville komme spørgsmål omkring arbejdsmiljø, hvis jeg sam-

lede hele firmaet. Hvis man står i en situation, hvor man tænker, at det her det er 

da lidt farligt, så vil jeg nok prøve at ringe til Bam-bus.” Virksomheden opsøger selv 

Bam-bus i konkrete situationer, og det samme ville han gøre inden en opgaveløs-

ning. Han kunne også ringe til Arbejdstilsynet. 
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Hvis der blev udbudt informationsmøder omkring jeres udfordringer med ergo-

nomi og tunge løft, ville du så deltage? ”Altså vi har jo en brochure i bilen omkring, 

hvordan man løfter, og vi har den der taske, man kunne købe på et tidspunkt, og de 

fleste hos mig har truckcertifikater, og når man får truckcertifikater i dag, får man 

også løftekursus i, hvordan man løfter korrekt, så der er vi godt dækket ind”. 

Virksomheden signaler i øvrigt utilfredshed med, at Arbejdstilsynet påpeger fejl og 

problemer, men ikke giver eksempler på, hvordan virksomheden kan løse dem. 

 
 

CASE 2 – EN TAGDÆKKERVIRKSOMHED SOM IKKE HAR BEHOV 

Ejeren fortæller, at han ikke ønsker at deltage i arrangementer m.m. omkring ar-

bejdsmiljø, fordi han synes, de har det fint. Han udtrykker, at det er manglende in-

teresse. 

Der er ikke sket ’seriøse’ skader; ”det eneste der lige er sket, er hvis vi har skåret os 

selv i fingeren med en kniv”. Arbejdsmiljøet fungerer fint. 

 

Hvis han skulle deltage, skal det være i et møde, som er specifikt for hans branche. 

”Hvis der var et møde, som omhandlede noget konkret, som der kunne bruges i 

virksomheden”. 

Erfaringsudveksling er ikke vigtig, virksomheden har ikke noget med andre tagdæk-

kere at gøre, de er konkurrenter. 

 
 

CASE 3 – EN STILLADSVIRKSOMHED SOM IKKE GÅR TIL INFORMATIONSMØDER 

Virksomheden mener, der generelt er for meget udbud af informationer. Dog væl-

ger virksomheden ofte ting ud, som er særligt relevant for dem, fx har virksomhe-

den fornyligt været på et møde i Farum omkring stilladser og nye regler herom for 

at leve op til arbejdsmiljøkrav og i samme uge, som interviewet finder sted, har 

virksomheden været på kursus i kommunikation. 

Den interviewede udtrykker, at man ikke er interesseret i at deltage i informations-

møder, der omhandler deres arbejdsmiljømæssige udfordringer, idet de har mere 

styr på det end dem, der skal undervise dem. 

 
 

CASE 4 – EN MURERVIRKSOMHED SOM IKKE KAN HUSKE INVITATIONEN 

Den interviewede kan ikke huske, at han er blevet ringet op og har heller ikke set 

anden annoncering af møderne. 

Interviewdeltager synes infomødet med dets emner lyder interessant. Formen med 

foredrag og egen deltagelse og erfaringsudveksling lyder også interessant. 

Første arbejdsdag efter nytår bliver der altid holdt en snak omkring sikkerhed og 

arbejdsmiljø for at starte året med, at alle er klar over procedurer og ved, hvordan 

tingene skal gøres. 

Virksomheden søger ikke selv arbejdsmiljøinformationer. 
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CASE 5 – EN TØMRERVIRKSOMHED SOM IKKE KAN HUSKE INVITATIONEN OG 

ALLIGEVEL KAN 

Har først ikke været opmærksom på invitationen. I løbet af samtalen finder den in-

terviewede invitationen fra Dansk Byggeri frem. Virksomheden deltog ikke pga. 

manglende tid, meget travlt efterår, men udtrykker at man ellers gerne deltager. 

I forbindelse med at invitationen bliver fundet frem og den interviewede læser pro-

grammet, fortæller han, at det ikke umiddelbart er særligt interessant for dem, 

fordi det er noget, de allerede har fokus på. Dog siger han samtidig, at mødet er 

godt sammensat, og det er et fint dagsprogram. 

 
 

CASE 6 – EN TØMRERVIRKSOMHED SOM IKKE DELTOG 

Ønsker ikke at deltage i denne slags informationsmøder, fordi det er et lille firma, 

alle ved, hvad man skal gøre. ”Vi snakker sammen hver dag, og opfører sig for-

holdsvis fornuftigt”. 

”Det bøvl, der kommer med Arbejdstilsynet, det må man jo tage med dem. Man bli-

ver jo udråbt til at være en stor gangster, selvom man aldrig har haft en arbejds-

skade i 15 år, så kan man ikke helt forstå, hvorfor man skal opfylde alt det pladder” 

Virksomheden bruger ikke tekniske hjælpemidler, men tænker over ikke at slæbe 

for meget. Interviewdeltager har overvejet at købe en vinduesløfter, men synes det 

er upraktisk at bruge i renovering til små private opgaver. 

 

CASE 6 – EN TØMRERVIRKSOMHED SOM IKKE HAVDE TID 

Deltagelse blev fravalgt pga. tidspunktet, men ellers er virksomheden interesseret i 

at deltage. 

Man er særlig interesseret i at høre om ASBEST, PCB, faldulykker. 
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4 KVALITATIVE INTERVIEW MED DELTAGERE 
 

Der er i forbindelse med forskningsevalueringen af Knæk Kurven gennemført 52 kvalitative 

telefoninterview med deltagere fra møderne. Halvdelen er gennemført med deltagere som 

allerede havde gennemført spørgeskemaundersøgelsen, og den anden halvdel er gennem-

ført med deltagere, som ikke havde gennemført spørgeskemaet. 

Interviewene viser stor variation i udbytte. Nogle deltagere synes næste ikke de har fået no-

get ud af mødet, måske kun lidt omkring opstilling af stilads og tekniske hjælpemidler, mens 

andre fx har fået kontakt til Bam-bus og allerede har haft et teknisk hjælpemiddel på prøve, 

eller har haft et bredere udbytte at møderne. 

Nogle virksomheder kan være fokuserede på et enkelt område som fx en tømrervirksomhed, 

hvor mødet har skubbet til en erkendelse af, at man skal lade et stilladsfirma tage sig af de 

større opgaver og styrke viden om at opstille og nedtage de mindre stilladser blandt egne 

medarbejdere. 

Der er samtidig væsentlig forskel på reflektionsniveauet blandt de interviewede – i det mind-

ste den verbale refleksion, som kommer til udtryk i interviewet. Nogle af de interviewede er 

meget kortfattede eller sætter stort set samme problematik (fx nye stilladsregler) ind i alle 

de spørgsmål de stilles, mens andre har væsentlig flere ord og viser, at de har et bredere re-

fleksivt forhold til arbejdsmiljø. 

De kvalitative interview bidrager både med at supplere spørgeskemaundersøgelsens katego-

rier og ved at kunne fortælle nogle små historier om deltagerne. Først fremlægges den bre-

dere og mere fyldige viden som stammer fra interviewene – set i forhold til spørgeskemaet 

og derefter beskrives et antal cases.  

4.1 Viden fra de kvalitative interview 

Årsager til at deltage 

Interviewundersøgelsen kan supplere med følgende årsager til at deltage i møderne: 

 Jeg deltager, fordi jeg ikke vil gå glip af noget, som mine lokale kollegaer deltager i 

(konkurrence). 

 Jeg deltager for at snakke med kollegaer (kollegialt samvær). Særligt enmandsfir-

maer. 

 Jeg tager med for, at se om der er kommet noget nyt (produkter på markedet, reg-

ler). Holde mig up to date. 

 Jeg deltage i mødet for at ”gøre min arbejdsmiljømæssige pligt” (ikke noget, som 

bliver sagt direkte, men interviewernes refleksion). 

 Jeg var ikke kommet, hvis ikke der havde været demonstrationer af tekniske hjælpe-

midler. 

Den sidste af ovennævnte pointer handler om, at en mindre del af deltagerne har en meget 

specifik og snæver årsag til at deltage og har store forventninger til at få viden om dette om-

råde. Og de kan være svære at gøre tilfredse. 

 
Udbytte af mødet 

Det generelle indtryk fra interviewene er at deltagerne oplever, at de har fået noget ud af 

møderne. Formen og indholdet har været godt.  
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Gruppearbejdet har overordnet set fungeret rigtig godt. Mange var glade for erfaringsud-

vekslingerne i grupperne. Det var godt at tage udgangspunkt i konkrete erfaringer og på den 

måde konkretisere diskussionen. Men svingende kvalitet i diskussionerne, fordi nogle delta-

gere var passive i diskussionen. Nogle efterlyser, at det skulle have været brancheopdelt, 

fordi de manglede at sparre om konkrete branchespecifikke problemstillinger. Andre var 

glade for det tværfaglige, fordi de fik nye fifs og behov fra andre brancher (at få situationen 

belyst fra andre vinkler). 

Et stiliseret eksempel på den deltager, der ville foretrække en brancheopdelt diskussion: 

De problematikker, jeg står med i hverdagen, ville jeg hellere diskutere med folk fra 

min egen branche, for det er nogle meget specifikke ting, der skaber problemer. Fx at 

den maling, som er bedst til opgaven, er blevet forbudt, og jeg kan ikke finde nogle 

tilfredsstillende alternativer. 

Og et andet: 

Arbejdsmiljø bliver nemt meget ukonkret/løs snak i stedet for at diskutere konkrete 

ting, jeg kan tage med hjem. Jeg kender godt reglerne overordnet set, så jeg syntes 

ikke jeg lærte noget nyt.  

Mange deltagere kan efterfølgende bruge mødet til at opleve sig bekræftet i, at de er på 

rette vej og derfor giver mødet dem motivation til at fortsætte i samme spor. Derfor har de 

ikke planlagt ændringer. Nogle lægger også (positivt) vægt på, at de har fået genopfrisket, 

som de siger, at de fremover vil holde fokus på arbejdsmiljøet. 

Ny viden på/fra mødet 

Mange har lært Bam-bus at kende på mødet og er positivt indstillet over for initiativet. Og 

mange troede før mødet, at Bam-bus var knyttet til Arbejdstilsynet. 

Mange deltagere har på mødet lært, hvor man kan henvende sig ved forskellige proble-

mer/ønsker om information. 

Deltagerne oplever at punktet om forebyggelsespakker har givet ny viden, de har fået ny vi-

den om tekniske hjælpemidler og er blevet opmærksomme på ting, som Arbejdstilsynet går 

op i. 

Handlinger (på baggrund af mødet) 

Der er generelt ikke sket mange handlinger i forlængelse af mødet, og det kan også diskute-

res, hvor meget der kan forventes at være sket. Blandt de handlinger som er sket, kan næv-

nes: 

 Søge/overvejer at søge forebyggelsespakken 

 Kontakt til Bam-bus 

 Ændre arbejdsgange i forbindelse med opstilling af stilladser 

 Tjekliste for, hvad man skal huske, når man skal ud på en bestemt opgave 

 Afholde/indkalde til personalemøder, så alle medarbejdere kender alle arbejdsgange 

 Indkøbe mindre tekniske hjælpemidler 

 Overvejer at investerer i tekniske hjælpemidler, når de får en større arbejdsopgave, 

hvor der er behov for hjælpemidlet. 
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Barrierer i forhold til at arbejde med arbejdsmiljø 

Vi er for små til at formalisere arbejdsmiljø 

I de mindste virksomheder oplever de, at de ikke har brug for at formalisere arbejdsproces-

serne, fordi de, der arbejder i firmaet, alligevel ser hinanden hver dag og ”taler om tingene”. 

Derfor synes de, at møderne skyder lidt forbi dem og mere henvender sig til større virksom-

heder, hvor alle medarbejdere ikke går op og ned af hinanden hver dag, og hvor man ikke 

kender alle kollegaer personligt. 

Det kan også være svært i de mindste virksomheder, at få medarbejderne til at ændre ar-

bejdsgange. 

Forsvar for ikke at sætte sig ind i arbejdsmiljøregler 

I de mindre virksomheder siger mange, at det bare ”gælder om at bruge sin sunde fornuft”. 

Argumentet bliver fx brugt (af især ældre deltagere, som er tæt på at trække sig tilbage) 

som en begrundelse for, hvorfor det ikke er så vigtigt at sætte sig ind i arbejdsmiljøregler. 

Der er for mange regler, og der kommer hele tiden nye. Det er ikke muligt at udføre arbejdet, 

hvis vi skal overholde alle regler. 

Nogle arbejdsopgaver er bare for små/korte 

Der er en stiltiende accept af, at man nogle steder overtræder arbejdsmiljøreglerne. Fx lader 

være med at bruge lift, hvis man bare lige skal male i ti min. ”Alle går over for rødt en gang 

imellem – også selvom man ved, at der kan komme en bil i høj fart”.  

Nogle deltage gør samtidig opmærksom på, at det virker som om, det er ”idealtilstande” der 

bliver diskuteret på møderne, og at de reelle små hist-og-her-overtædelser af regler, som 

håndværkerne finder nødvendige for at udføre deres arbejde uden at det bliver alt for dyrt, 

er fraværende i diskussionen.  

Bygherrer 

Der er en udbredt opfattelse af, at både private og offentlige bygherrer ikke tager hensyn til 

arbejdsmiljø ved udbud, men vælger den billigste løsning. 

Renoveringer 

Ved renoveringer er det svært at overholde arbejdsmiljøreglerne, i modsætning til nybyggeri. 

Når man går i private hjem, kan det også være svært pga. plads, blomsterbede, ”pli” (fx at 

tage sine sikkerhedssko af i folks hjem). 

Mødeform 

Der er generelt en stor opbakning bag mødeformen, mødets længde, dets placering på da-

gen, deltagerinddragelsen, antal oplæg og netværk mellem deltagere. Enkelte med lavt ud-

bytte kan synes mødet varede for længe, andre ønsker længere møder, og nogle ønsker flere 

oplæg. En deltager bryder sig fx ikke om, at hun ikke frit kunne sætte sig sammen med de an-

dre deltagere fra virksomheden, hun synes ikke der skulle have været bordkort, hun ville 

have sagt mere, hvis hun kunne have siddet sammen med folkene fra hendes eget firma. 

På trods af en række forskellige bud på en anden mødeform er det generelle billede dog fort-

sat, at den anvendte mødeform har fungeret for deltagerne. 
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4.2 Præsentation af cases 
 

CASE 1 – EN MURERVIRKSOMHED SOM HAVDE ET STORT UDBYTTE 

Virksomheden blev oplyst om muligheden for at få hjælp fra Bam-bus bl.a. til af-

prøvning af tekniske hjælpemidler. Kendte godt til Bam-bus inden, men godt med 

mere information. Har ikke efterfølgende nået at benytte sig af Bam-bus, men plan-

ægger at gøre det. 

Deltager var positivt overrasket over, at man via Bam-bus kunne afprøve forskellige 

tekniske hjælpemidler, som fx en elektrisk palleløfter til mursten. Han var ikke klar 

over, at det var muligt at afprøve eller at Bam-bus havde så store maskiner, og det 

beskriver deltager som positivt. Deltager har dog ikke haft en arbejdsopgave, hvor 

palleløfteren vil være brugbar, men han vil helt sikker tage kontakt til Bam-bus, når 

han får en opgave, hvor han kan benytte sig af den. 

Han fik også udbytte af at erfaringsudveksle med en anden murer.  

Det fungerede rigtig godt, at der var en ordstyrer til at kontrollerer diskussionen i 

gruppearbejdet. 

Deltager siger, at han lærte noget, som kan bruges i virksomheden, han har dog 

svært ved at konkretiserer, hvad det er, der er lært. Han blev bekræftet i, at det 

man gør, er rigtigt, og man er på vej i den rigtige retning. 

 
 
 

CASE 2 – EN STILLADSVIRKSOMHED SOM HAVDE ET MIDDEL UDBYTTE 

Virksomhedens udbytte var: 

 Fik nogle brochurer til, hvor man finder frem til rette information.  

 Kendskab til et blad, som bliver udgivet af BAR-byg, og som virksomheden 

nu får tilsendt 

 Kilder til, hvor man kan henvende sig, når man har spørgsmål. 

Virksomheden lærte, at Arbejdstilsynet har skærpet opsyn med bukkestilladser, og 

det er man som stilladsvirksomhed tilfreds med, da man ikke selv ønsker at an-

vende denne stilladstype. I forhold til eget arbejde med stilladser fik man ikke no-

get nyt med sig. 

Men virksomheden blev motiveret til at være bedre klædt på til tilsyn: ”have tin-

gene klar, papirerne klar i forhold til APV, dokumentation for PSS". Ved mindre op-

gaver, skal virksomheden være bedre til at have papirerne i orden.  

Virksomheden blev desuden opmærksom på, hvad der skal med ud til de forskellige 

mindre opgaver. Der er ved at blive udarbejdet en tjekliste til, om man har husket 

alt til en opgave, overvejelser om hvad der kan ske, og hvad der skal bruges. Bedre 

strukturer, som skal indarbejdes. Skemaet er lavet så let overskueligt som muligt, 

hvor man bare skal krydse af og ikke skrive meget. 

Deltageren gik fra mødet med den holdning, at det var positivt. Det har positiv be-

tydning for deltageren, at man diskuterer med de andre faggrupper og hører til de-

res arbejdsmiljø og de andre behov. Det er et godt forum at samle folk i. 

Mødeformen bliver oplevet som passende. 

[evaluator tænker, at virksomhedens udbytte måske kunne beskrives som over 

middel] 
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CASE 3 – EN ELEKTRIKERVIRKSOMHED SOM HAVDE ET LILLE UDBYTTE 

Deltager var interesseret i at se demonstration af sikker opstilling af bukke- og rul-

lestillads, men stilladserne var sat op i forvejen, så udbyttet var lille. 

Han oplever, at mange tekniske hjælpemidler er henvendt til tømrere og murere, 

derfor mindre relevant for elbranchen. Han ønsker mere branchespecifik informa-

tion. 

Der var for meget deltagerinddragelse på mødet, og han oplever at nogle af delta-

gerne ikke forstod spørgsmålene. Mødet kunne samlet set have været kortere. 

 
 
 

CASE 4 – EN SNEDKER/TØMRER SOM HAVDE ET MEGET LILLE UDBYTTE 

Deltageren lærte ikke noget. Det virker useriøst til sidst, i forhold til udstillingen, 

fordi at der kun var kommet én udstiller. Der var en, der viste trappestiger som det 

eneste. 

Der var for få deltagere. Nogle havde tilmeldt sig uden at dukke op, og det bidrog 

også til det useriøse. Der var flere fra de forskellige organisationer, end der var del-

tagere. Det havde været et bedre møde, hvis der var flere deltager, fordi så var der 

noget mere at snakke om i grupperne. 

Deltager vurderer, at der deltog 20, hvoraf 8-9 var dem, der arrangerede det. 

Deltageren har ved interviewet ikke tænkt over mødet, siden han har været til det. 

Det har på ingen måde rykket ved hans opfattelse af arbejdsmiljø. 

Han vil gerne deltage en anden gang: ”Alting skal have en chance”. 

 
 
 

CASE 5 – TØMRERFIRMA I EN BRYDNINGSTID 

Den interviewede er AMR. 

Hun lærte noget om, hvor man kan søge informationer: Bam-bus, forebyggelses-

fonden. 

Lærte lidt mere om faldsikring, bukkestillads. Arbejder ofte på ’landet’, hvor der 

ofte er plads til tekniske hjælpemidler. 

Det var godt med sparring og erfaringsudveksling, høre om hvordan andre gjorde. 

De andre virksomheder var længere fremme, fx med skemaer til at huske forskel-

lige ting og planlægning omkring opgaverne.  

Der er manglende struktur, planlægning, overblik og kontinuerlighed i firmaet. 

AMR er klar over, at der skal gøres mere for arbejdsmiljøet, men rigtig svært pga. 

mester. Det er svært at vende kulturen. 

På mødet var der nogle tømrermestre der fortalte om, at de havde nogle tjeklister 

til forskellige arbejdssituationer, og det synes AMR er en rigtig god ide, og noget 

som de vil kunne bruge og have meget gavn af, men hun er bange for at det vil 

være rigtig svært at implementere i virksomhedet, da strukturen er meget laissez 

fair. Aktuelt udarbejdes der hverken arbejdssedler eller fast beskrivelse af en op-

gave. Mester forsøger at huske, hvad der skal laves, men det er ofte først ude på 

opgaven, svendene og lærlingen får en ide om, hvad der skal gøres. AMR er meget 
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åben over for en afkrydsningside, som hun hørte om på mødet, men hun tror, det 

er en umulig opgave med mesters ordenssans. 

AMR synes, at informationsmødet gav mulighed for at blive klogere på, hvad der 

evt. kunne passe mesters tankegang, så der i fremtiden vil komme lidt struktur i 

virksomheden. 

Deltagelse i mødet har betydet, at 3 år gammel APV opdateres ved hjælp af ekstern 

konsulent. Der er blevet købt vinduesløfter (den har dog ikke været brugt, fordi 

medarbejderne ikke ved, hvordan de skal bruge den). Leverandøren er fundet igen-

nem infomødet, og de blev opmærksomme på nødvendigheden på mødet. 
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5 SVARPROCENT OG DATAINDSAMLING 

5.1 Spørgeskema 

Spørgeskemaet er udsendt elektronisk med en elektronisk påmindelse. Herefter er der gen-

nemført en telefonisk påmindelse med en andel af de, som ikke havde besvaret. Denne på-

mindelse har enten ført til, at spørgeskemaet blev udfyldt ved samtalen, eller at responden-

ten efterfølgende lovede at udfylde spørgeskemaet elektronisk. 

Svarprocenten kan ikke opgøres entydigt, fordi spørgeskemaet er udsendt til de deltagere, 

som inden mødet havde tilmeldt sig. Der kan have været deltagere på mødet, som ikke på 

forhånd havde tilmeldt sig, men som på dagen har deltaget sammen med en anden tilmeldt 

deltager. Denne type deltager har ikke modtaget spørgeskemaet. 

Blandt de, som har fået tilsendt spørgeskemaet, er svarprocenten på 55 procent og yderli-

gere 6 procent har besvaret dele af spørgeskemaet men ikke færdiggjort dette. 39 procent 

har ikke besvaret.  

Spørgeskemaet indeholder også enkelte spørgsmål til de, som har tilmeldt sig et møde, men 

som valgte ikke at deltage på dagen. Vi ved via mails fra denne gruppe, at der er en lav svar-

procent. De kan ikke se, hvorfor de skal udfylde et spørgeskema.  

Besvarelse 

Gennemført 181 55% 

Ikke svaret 128 39% 

Ufuldstændig 20 6% 

Total 329 100% 

 

Svarprocenten vurderes som rimelig set i relation til, at målgruppen er små virksomheder i 

bygge- og anlægsbranchen. 

Dataindsamling 

Dataindsamling er sket ved ca. to-tre uger efter mødernes afholdelse at udsende et elektro-

nisk spørgeskema til den mailadresse, som de tilmeldte har oplyst. Hvis der har været fejl i 

mailadressen, har vi søgt at rette denne og har genudsendt spørgeskemaet. Spørgeskemaet 

er genudsendt til de, som ikke havde besvaret efter 10-14 dage. Efter yderligere 1½ uge er der 

igangsat en telefonisk påmindelse, hvis mål var enten at motivere den tilmeldte til selv at 

gennemføre spørgeskemaundersøgelsen eller at gennemføre spørgeskemaet som et tele-

foninterview. 

Analyse 

På tidspunktet for design af undersøgelsen var det forventet, at der samlet set ville have væ-

ret flere deltagere i møderne. Det har betydet, at forberedte krydskørsler med landsdel, virk-

somhedsstørrelse, deltagertype i udstrakt omfang ikke er blevet anvendt, fordi der numerisk 

set kommer for få svar i de enkelte celler. I enkelte tilfælde har vi vovet pelsen og fx vist 

kryds mellem generelt udbytte og virksomhedsstørrelse. Analysen baserer sig derfor næsten 

udelukkende på frekvenskørsler. 
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5.2 Interviewundersøgelser 

Interview med ikke deltagere 

Der er interviewet 42 virksomheder, som ikke har deltaget i møderne. Virksomhederne er 

kontaktet på baggrund af en liste, som BAR B&A har overdraget fra et phonerbureau, der 

havde til opgave at ringe ud og invitere virksomheder til møderne. Der er ringet ud til virk-

somheder, der blev opnået kontakt med, men som ikke ønskede at deltage. Der er ringet til 

3-4 virksomheder pr. møde. 

Interviewene er gennemført som semistrukturerede kvalitative interview, udført som tele-

foninterview af studenteransatte. 

Interview med deltagere 

Som en del af forskningsevalueringen af Knæk Kurven er gennemført 52 kvalitative interview 

med virksomheder, som har deltaget i et møde. Halvdelen af interviewene er gennemført 

med respondenter, som allerede havde besvaret spørgeskemaet og den anden halvdel er 

gennemført med respondenter, som ikke havde besvaret spørgeskemaet. Den sidste gruppe 

har fungeret som dobbeltinterview, hvor både spørgeskemaet blev udfyldt, og der blev gen-

nemført et kvalitativt interview.  

Interviewene vil blive analyseret og publiceret i forbindelse med rapportering af forsknings-

evalueringen. I denne rapport er der trukket centrale pointer ud, som støtter evalueringen af 

møderne med små virksomheder.  

Interviewene er gennemført som semistrukturerede kvalitative interview, udført som tele-

foninterview af studenteransatte. 

 


