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Forord 
Nærværende skrivelse er udarbejdet som refleksion på den generelle holdning til 
arbejdsmiljø i A.A. Service & Transport Danmark A/S på baggrund af et ønske om optimering 
af samme efter, og jævnfør, OHSAS 18001 certificering af arbejdsmiljø januar 2013. 

Grundlag 
Større fokus på sikkerhedsområdet er en del af arbejdsmiljøorganisationens mål for året 2013 
i tråd med de fastlagte operationelle arbejdsmiljømål (ref. 2.04 i styringsmanual): 
 
 01/07 2011 – 30/06 2012 01/07 2012-30/06 2013 Realiseret til dato 

Arbejdsulykker 0 0 1 (1) 
Trafikuheld 5 (2) 0  3 (3) 
Sygedage på max. X % (4) 2,3 % 2,2 % 2% 
 
Halvvejs inde i perioden kan vi således konstatere ikke at ville kunne opnå målene på min. 2 
af de 3 parametre.  
Med henblik på emneafgrænsning og denne redegørelses overskuelighed har jeg valgt ikke at 
analysere for de realiserede værdier - idet det skønnes irrelevant hvorvidt konklusionen af 
hændelsesforløbet er om den enkelte implicerede oppebar et ansvar for udviklingen eller ej. 
Det er i stedet langt mere relevant hvorvidt en større grad af omtanke for mulige 
risikofaktorer kunne have forhindret en eller flere af hændelser. 
Fælles for de nævnte hændelser har nemlig været at de implicerede fra virksomheden, som 
udgangspunkt, mente at være uden skyld i hændelserne. 
I den efterfølgende proces og minutiøse gennemgang sammen med den implicerede, har det 
været muligt at ”blive enige om” hvorledes hændelsen måske kunne have været undgået i 3 af 
de 4 sager.  
Med andre ord ville en grundlæggende bedre holdning muligvis kunne have medført et andet 
udfald, hvorfor det er logisk at sætte fokus på samme da det naturligvis vil fungere mere 
præventivt end en distribueret redegørelse for de enkelte sager. 
Bearbejdningen af holdningen for arbejdsmiljøet har følgelig fået følgende problemstilling: 

1. Opfylder virksomheden de lovmæssige krav under de nuværende forhold? 

2. Hvilke faktorer har betydning for holdningen til arbejdsmiljøet i virksomheden 

3. Hvordan kan holdningen måles mest hensigtsmæssigt og hvor stor er fokus på 
området som udgangspunkt 

4. Hvilke tiltag/midler kan være hensigtsmæssige ift. at forbedre holdningen til 
arbejdsmiljøet i virksomheden? 

5. Hvad er målet ift holdningsændringen? 
        
(1) Fald fra terræn under beskæring af træ  
(2) Heraf 2 stk. udenfor eget ansvar  
(3) 2 stk. væltede påhængsvogne og 1 stk. trafikuheld med påkørsel bagfra 
(4) Eksklusiv langtidssyge 
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1. Legale bestemmelser 
Lovgrundlaget for arbejdsmiljø er defineret ved arbejdsmiljøloven bekendtgørelse 1072 af 
7/9 2010 samt om samarbejde om sikkerhed og sundhed bekendtgørelse 1181 af 16/10 2010 
Virksomheden A.A. Service & Transport Danmark A/S er organiseret med en arbejdsmiljø-
organisation som påkrævet.  I tilgift er i efteråret 2012 påbegyndt en proces med OHSAS 
18001 certificering af arbejdsmiljøet. 
Certificeringen fungerer teoretisk i kraft af styringsmanualen på de virksomhedskonkret 
aktuelle lovmæssige krav, herunder kapitel 4 om ansvar og forpligtigelser for arbejdsgiver,  
virksomhedsledere, arbejdsledere og ansatte samt  kapitel 5 for arbejdets udførelse, kapitel 6 
for indretning, kapitel 7 med hjælpemidler og kapitel 8 for stoffer og materialer .   
Strukturen er dermed også i overensstemmelse med planen for fremtidens arbejdsmiljø 2020.  
Selvom de legale bestemmelser således synes opfyldt, bør det dog erkendes at der eksisterer 
praktiske  problemstillinger i afgreninger for lovgrundlaget , herunder forebyggelse både fra 
ledelse og ansatte (5)  i forhold til den sociale udvikling og ”norm”  for branchen samt ikke 
mindst i forhold til arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion vedrørende integration 
af arbejdsmiljøet ved påvirkning af den enkeltes adfærd til at forbedre egen og andres 
sikkerhed og sundhed. (6)  
Arbejdsmiljømålet for virksomheden er at forebygge risikofaktorer i et omfang således at 
arbejdsulykker, på sigt, helt kan forhindres – også kendt som ”0 målsætning”. 
For at dette kan opnås er det nødvendigt at agere på de ”skjulte” faktorer bagved en 
arbejdsulykke eller et trafikuheld. 

2. Faktorer for holdninger til arbejdsmiljøet 
Til dette formål kan anvendes princippet om ”isbjerget” der også er kendt i målsætningen for 
nedbringelsen af arbejdsulykker i førnævnte 2020 plan. (7) 

I denne plan udgør den synlige del af isbjerget de faktuelle ulykker, mens den ikke synlige er 
alle ”nær-ved” hændelser. Overordnet er målet at der ved at sætte større fokus på ”nær-ved” 
hændelser vil kunne minimere væsentligt for antallet af ulykkerne. 
 
Tankerne omkring illustrationen af isbjerget i vor arbejdsmiljøsammenhæng er at der er en 
væsentligt større mængde fakta under end over 
vandoverfladen.  
Synligheden for risikofaktorerne af ulykkerne, 
består derfor af meget mere end det som ”øjet kan 
se” da der historisk kun er få uheld og skader. 
Selvom de kendte/synlige forhold anerkendes er 
den ikke synlige andel bestående af eksempelvis 
vaner, manglende viden og ikke mindst 
uhensigtsmæssig holdninger en potentielt stor  
risikofaktor. 
Ved at være mere bevidst om de ”usynlige” faktorer 
og påvirke disse vil en korrigeret adfærd have  
  

(5) Fakta om arbejdsmiljø 2012, Arbejdsmiljøforlaget side 8 og 10 
(6) AT—vejledning F.3.2, ”Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte” side 12 og 13 
(7) BAR Arbejdsmiljøweb, ”Isbjerget - en metode”, www.arbejdsmiljoweb.dk 
(8) ”Hvordan flytter man et Isbjerg”, forsker konsulent og filosof: Pia Lauritzen   

(8) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=133159
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=133159
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133285
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/
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bedre forudsætninger for at kunne gennemføres og påvirke det samlede arbejdsmiljø. 

fire forskellige menneskesyn 
Professor i ledelsespsykologi Edgar Schein omhandler begrebet ”det selvrealiserende 
menneskesyn” som et ud af fire menneskesyn. 
Denne arbejder ud fra en antagelse om at mennesket grundlæggende er selvmotiverende og 
selvkontrollerende.  Styring og kontrol kan derfor grundlæggende virker truende og 
demotiverende.  
De bedste forudsætninger for ledelse af personer med disse karaktertræk, også kendt som 
”Teori Y-opfattelsen” (suppleres af lignende teorier fra Maslows, Hertzberg og Mc Gregors) er 
en demokratisk ledelsesstil hvor det handler om at gøre arbejdet meningsfuldt og 
udfordrende. (9) 

 
Den anvendte teori omkring at de ansatte i A.A. Service & Transport Danmark A/S 
grundlæggende sociologisk tilhører det nævnte menneskesyn af selvrealiserende 
understøttes af at flere undersøgelser påviser at et af de største arbejdsmæssige aktiver for 
lastvognschauffører er kendt som ”friheden på landevejen”. 
De drages med andre ord af tanken om at være selvkontrollerende i modsætning til personer 
med ”rationelle menneskesyn” som i større udstrækning ønsker styring, kontrol og dirigering, 
herunder virksomhedsstrategisk, bedst fungerer ved trussel med straf, for at bidrage til 
organisationens mål. 
Til gengæld ønsker denne gruppe mennesker typisk at undgå ansvar, men fordrer sikkerhed – 
både socialt og sikkerhedsmæssigt. 
Et andet menneskesyn betegnes som det ”sociale menneskesyn” hvor normer, forventninger og 
anerkendelse er motiverende.  
Lastvognsbranchen er historisk kendetegnet som en ”machokultur” (10) hvor psykiske værdier 
med tilhørsforhold, anseelse, anerkendelse m.m. ikke er i stor prioritet, hvorfor en 
karakteristisk chauffør heller ikke falder under dette menneskesyn. 
Med hensyntagen til at de ovenstående menneskesyn og kategorier er statiske, teoretiske og 
grundlæggende under forandring til den fjerde kendte ”komplekse menneskesyn”  (11), som er 
en blanding af de førnævnte tre er det alligevel tankevækkende at mange af 
karaktertrækkende er i overensstemmelse med de konstaterede problemstillinger for 
arbejdet i forbindelse med implementering af OHSAS 18001 certificering for A.A. Service & 
Transport Danmark A/S .  

Problemstillinger for holdninger i A.A. Service & Transport Danmark A/S: 
a. - chaufførerne/de ansatte synes det er (unødigt) ekstra administrativt arbejde at 

udarbejde afvigelserskemaerne ud fra en betragtning om: "det er der da aldrig og det 

plejer vi da bare at ringe om!" 

b. - styringsmanualen er tilsyneladende ikke gennemlæst på egen hånd, men 

informationen ved introduktionen og de i forvejen kendte procedurer og vaner er det 

eneste kendskab som generelt udvises. 

(9) Organizational Psychology (1980) 
(10) Fakta om arbejdsmiljø, ”Holdninger”, side 197 
(11) Schein`s beskrivelse af 4 forskellige menneskesyn  
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c. - Nær ved hændelser registreres ikke idet den enkelte medarbejder er 

"berøringsangst" for at gøre opmærksom på at have lavet en fejl og ikke vil "angive" en 

kollega for uagtsom adfærd. 

d. - Styringsmanualen opdateres ikke hos alle ansatte og der er "modvilje" mod det (de 

anser) for stor informationsstrøm og papirbrug i form af referater fra AMU`s møder, 

ændringer i styringsmappen, afvigelser og hændelser. 

(12) 

 Med andre ord er det for at opnå en succesfuld ændring af en virksomhedens grundlæggende 
tilstand vigtigt, aktivt at bearbejde holdningen i et tæt samarbejde med de ansatte. 
Udfordringen består derfor i at gøre hele området meningsfuldt og udfordrende. 
Det bør bemærkes at teorien foreskriver at andre metoder vil være mere hensigtsmæssige på 
virksomheder med anden personsammensætning og medarbejderkarakteristika og derfor er 
målrettet for netop A.A. Service & Transport Danmark A/S.  
 
Den enkelte medarbejder skal derfor, så at sige, overbevises til at tage ansvar og ejerskab for 
ikke blot sin egen, men hele virksomhedens sikkerhedsmæssige situation og tilstand, mens 
ledelsen og Arbejdsmiljøorganisationens opgave er at nedtone omfanget af styring og kontrol, 
vel og mærke, uden at give køb på den enkeltes opfattelse af at ”blive hørt” og anerkendt for 
alle motivationer.  

3. Måling af holdningen 
At skulle vurdere den indledningsvise holdning til arbejdsmiljøet hos de ansatte er 
grundlæggende en kontrol og dermed i konflikt med det selvrealiserende menneskesyn. Ikke 
desto mindre er det nødvendigt hvis der skal opstilles et konkret mål for problemstillingen. 
Selvom det er kompleks at skulle måle på de ”usynlige” faktorer er der flere metoder for at 
udarbejde en oversigt i form af skemaer, uvildige undersøgelser og registrering af 
tidsforbruget for den enkelte indenfor arbejdsmiljøområdet. 

Spørgeskemametode 
Specifikt udarbejder Arbejdsmiljøorganisationen et spørgeskema på virksomhedens 
intranetside (13) hvorunder alle ansatte, anonymt skal besvare ca. 20 spørgsmål omkring 
arbejdsmiljøet, herunder bl.a.: 
”Hvor meget tid bruger du på arbejdsmiljørelaterede ting i din hverdag?” 
”Hvor stor betydning har arbejdsmiljøet for dig og dit arbejde på en skala fra 1-10?” 
”Hvad er virksomhedens arbejdsmiljømål” 
”Har du læst virksomhedens styringsmanual og sikkerhedshåndbog?” 
”Indberetter du nær ved hændelser?” 
”Rangér følgende arbejdsmæssige forhold i ordenen 1-? efter betydning for dig: Sammenhold, 
Medbestemmelse, Sikkerhed, Anerkendelse, Ansvar, Udstyr o.s.v.       
 
 
 (12) Refleksion over strategisk-/oprationelle arbejdsmiljøforholdi Virksomheden A.A. Service & Transport Danmark 
A/S, opgave netbaseret arbejdsmiljøuddannelse 2012, Henning M. Andersen 
(13) www.aaservice.dk  
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I første omgang gøres besvarelsen frivillig og uden information om det bagvedliggende 
formål. På baggrund af modtagne besvarelser evalueres niveauet på holdningerne i  
sikkerhedsorganisationen. 

Dialogkonference og strukturgennemgang 
På weekendtur i marts sættes fokus på arbejdsmiljøet forud for fælles aftensmad som 
temadag og dialogkonference med en afsluttende fælles fokus på betydningen af ”nær ved” 
registreringer og strukturen fra intranettet med elektronisk indberetning således både 
holdning og struktur bearbejdes (14).  
 
Såfremt der udtrykkes ønske om samme, udarbejdes eventuelt nyt spørgeskema på baggrund 
af det oprindelige i samarbejde med deltagerne/de ansatte.  
Dette skema distribueres i så fald til obligatorisk udfyldning for alle de ansatte. 
 
I forbindelse med den projekterede sikkerhedsøvelse 2. april 2013 præsenteres den samlede 
evaluering på virksomhedens holdning til arbejdsmiljøet og målet for samme. 
Det konkrete spørgeskema genudsendes i december hvorefter det kan vurderes om der er 
sket en holdningsændring og eventuelt sættes et nyt mål for den næste periode. 
Derudover laves der udover normal evaluering af indkomne ”nær ved” hændelser også fysisk 
optælling af samme med en skillelinje for weekendturen i det formål at se om den førnævnte 
valgte metode har medført ændringer på dette felt.     

4. Hensigtsmæssige midler/tiltag for holdningsændringen 
Som det blev redegjort under afsnit 2 er det muligvis altafgørende at ændringerne sker i et 
tæt samarbejde med den enkelte ansatte. 
Med de ovenstående tiltag er der i et passende tidsinterval, 4-6 måneder efter 
implementeringen af OHSAS styresystemet endnu engang påpeget en fokus og prioritet på 
området som, i sig selv, er medhjælpende til at skærpe de ansattes opmærksomhed (15) .  
En anden effektiv, og stadigt mere udbredt metode til at påvise en virksomheds dedikation på 
arbejdsmiljøområdet er implementering af straf og advarsler ved overskridelser af de 
skitserede regler for de ansatte. 
Imidlertid synes dette at være uhensigtsmæssigt i virksomheden A.A. Service & Transport 
Danmark A/S, idet en ”bivirkning” sandsynligvis vil være at de ansatte vil blive tilbøjelige til at 
blive mere lukkede omkring forholdene af kollegiale hensyn samt skabe ringe forhold for 
åbenhed på et andet af fokusområderne med ”nær-ved” ulykker. 
I lyset af betragtningen omkring at de ansatte hovedsagligt er af selvrealiserende menneskesyn 
eller med arbejdsmæssige egenskaber i overensstemmelse med samme vurderes det i stedet 
at en åbenlys metode for forbedring vil være at indføre ”belønningsprincip” på 
arbejdsmiljøområdet. 
Hvis de ansatte belønnes kollektivt såvel som individuelt vil incitamentet til at tage 
medejerskab af målsætning om 0 tilfælde af arbejdsulykker og uheld have de bedste 
muligheder for at blive realiseret. 
Dels bliver forholdet meget mere  et ”fælles mål” og hele det indledende arbejde som er udført         
  
(14) Fakta om arbejdsmiljø, ”Holdninger”, ”Kan det lykkes”, side 200 
(15) Hawthorne Undersøgelserne 
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én lang forvarsling. 
 
Dels vil de kendte påvirkningsmetoder med holdninger, adfærd og strukturen alle være 
bearbejdet samtidigt og det samlede resultat, følgelig have bedst mulige forudsætninger. 
Ledelsen i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen skal derfor bruge den kommende 
periode frem til weekendturen til at udarbejde omfanget af belønningen såfremt de ansatte 
opnår en given målsætning indenfor arbejdsmiljøet. 
 
Idet der bør tages hensyn til at målsætningen skal være realistisk og forholde sig til scenarier 
og problemstillinger, især kollegialt, hvis målet ikke opnås pga en enkelt persons 
uopmærksomhed eller lignende kan belønningen eksempelvis afspejles i en økonomisk 
gevinst for den enkelte og /eller en social ”gulerod”, eksempelvis i form af udflugt, 
sikkerhedsmæssig kompetence udvikling eller andet arrangement indenfor ca. 1 år fra 
projektets opstart. 
Idet arbejdsulykker i 2002 gennemsnitligt indebar en omkostning for virksomheden på 
72.000,- (16)  og det naturligvis er i alles interesse at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø er 
der ingen rationelle grunde til at der ikke skulle kunne foretages en samlet forbedring af 
holdningen i såvel A.A. Service & Transport Danmark A/S, som i alle andre virksomheder. 

5. Målet for holdningsændringen 
På trods af at alle selvfølgelig er interesseret i et godt og sundt arbejdsmiljø, er det 
uundgåeligt at der er individuel præference for vigtigheden af samme. 
Imidlertid kan det samlede billede flyttes væsentligt ved en samlet holdningsændring og 
derudover er det bemærkelsesværdigt at en ændring i holdningen hos de personer som har 
mindst fokus på området vil medføre det største skred i det samlede billede. 
Populært sagt kan isbjerget dermed flyttes således at alle risici bliver langt mere synlige. 
 
Arbejdsmiljøorganisationen konkrete mål for holdningsændringen i adspurgte værdier 
udarbejdes først efter evaluering på de nævnte undersøgelser og tiltag af det nuværende 
niveau - mens de konkrete mål for antallet af ulykker og uheld ubetinget er at der ikke må 
opstå flere i indeværende kalenderår. 
For det kommende kalenderår 2014 er det hensigten at have en fast plan klar og en fælles 
erklæring gældende for hele virksomheden og alle ansatte, med henblik på at opnå en 0 
målsætning på arbejdsmiljøområdet. 
 
Henning M. Andersen 
Januar 2013 
 
      

 

 

 

 

 
 
(16) Price Waterhouse Coopers/Handelshøjskolen i Århus , “Virksomhedens ulykkesesomkostninger”, 1/3 2002 


