
Forord
I de seneste år har virksomhedernes egenkontrol af arbejdsmiljøet fået stadig større 
betydning. Samtidig er et godt arbejdsmiljø blevet vigtigt for mange virksomheder. 
Det er blevet vigtigt at kunne demonstrere over for sine kunder og brugere, at man 
har styr på arbejdsmiljøet – ligesom det er vigtigt i forhold til nuværende og kom-
mende medarbejdere. Det er nogle af årsagerne til at systematisk arbejdsmiljøle-
delse i stigende omfang er blevet interessant for danske virksomheder. Interessen er 
yderligere styrket gennem muligheden for at få cerificeret sit arbejdsmiljøledelses-
system og derved opnå en Krone smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside og blive 
fritaget fra Arbejdstilsynets regelmæssige screening. 

I denne bog præsenterer vi nogle af resultaterne fra forskningsprojektet CERVA, 
som blev finansieret af en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden i perioden 
2006-09. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø (NFA), International Center for Business and Politics på 
CBS og DTU Management på DTU. Derudover har arbejdsmiljørådgivere fra  
Alectia A/S deltaget i arbejdsmiljøfaglige gennemgange af de virksomheder, som 
indgår i projektet. 

Formålet med projektet var at finde ud af, hvordan arbejdsmiljøledelse fungerer i 
praksis. Hvordan opbygger og driver virksomhederne sådanne systemer? Og hvad 
kan man lære af deres gode og dårlige erfaringer. Her i bogen præsenteres et sam-
mendrag af resultaterne. Projektet bygger på casestudier i 13 industrivirksomheder, 
hvor ledere og medarbejdere velvilligt har stillet sig til rådighed for besøg og inter-
view. En stor tak til disse virksomheder uden hvis medvirken dette projekt aldrig var 
blevet realiseret. Også en stor tak til projektets referencegruppe som har bidraget 
med mange refleksive og kritiske kommentarer og forslag. Også en særlig tak til  
Herman Knudsen, Signe Tønnesen og Leif Funck som har bidraget med kritiske 
kommentarer til dette manuskript. Endelig vil vi gerne takke professor Per Langaa 
Jensen, som på trods af deltagelse i selve CERVA projektet ikke havde mulighed for 
at medvirke til bogen. 

Målet med denne bog er at bidrage til en dybere forståelse af, hvordan systematisk 
arbejdsmiljøledelse fungerer. Det er ikke sådan, at der findes én rigtig måde at 
gennemføre arbejdsmiljøledelse på. Vores forskningsresultater viser, at der findes 
forskellige veje til at nå gode resultater, men de kan kun nås, hvis ledelse og medar-
bejdere i den enkelte virksomhed er i stand til at reflektere over egne erfaringer og 
finde frem til det system, der passer bedst til netop deres virksomhed. Gennem en 
række kritiske analyser af forskellige virksomheders tilgange til systematisk arbejds-
miljøledelse håber vi at kunne inspirere såvel arbejdsmiljøprofessionelle som ledere 
og medarbejdere til at overveje, hvordan arbejdsmiljøledelsessystemet i deres virk-
somhed kan udvikles, således at det bedst muligt fremmer et godt arbejdsmiljø. 

Forfatterne 
Marts 2010
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1
Hvorfor en bog om certificeret arbejdsmiljøledelse? 

Siden 2001 har det været muligt for danske virksomheder at opnå et arbejds-
miljøcertifikat – baseret på etablering af et arbejdsmiljøledelsessystem internt 
på virksomheden, og danske virksomheder har i vid udstrækning taget denne 
mulighed til sig. Certificeret arbejdsmiljøledelse er samtidig blevet et element 
i den statslige arbejdsmiljøregulering, fordi et certifikat giver adgang til en 
Krone smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside og fritagelse fra Tilsynets regel-
mæssige screening af arbejdsmiljøet. Denne udvikling betyder, at en række 
forhold vedrørende styring, kontrol, udvikling og dokumentation af arbejds-
miljø nu afhænger af arbejdsmiljøledelsessystemet på den enkelte virksom-
hed. Dette stiller nye krav til alle aktører, der er involveret i arbejdsmiljø-
arbejdet – både de interne aktører i virksomheden og de eksterne aktører, pri-
vate såvel som offentlige har ansvaret for at sikre, at lovgivningen overholdes, 
og at virksomhedernes egen indsats fungerer efter hensigten. Der sker derfor 
i mange virksomheder en større eller mindre omlægning af arbejdsmiljø-
arbejdet, hvor både ledelse og medarbejdere får nye roller, og hvor nye ideer 
om systematisk forebyggelse og etablering af systemer til varetagelse af 
arbejdsmiljøledelse udvikles. Men fungerer certificeret arbejdsmiljøledelse 
nu også efter hensigten? Hvilke forhold er afgørende for, om systemet lever 
op til de mange forskellige funktioner, som det tilskrives? Hvordan spiller 
arbejdsmiljøledelse sammen med andre organisations- og ledelsesforhold 
på virksomhederne? Og hvordan sikrer man, at indførelsen af arbejdsmiljø-
ledelsessystemerne i sidste instans også gavner arbejdsmiljøet? 

I denne bog diskuterer vi denne række af centrale spørgsmål. Det sker i for-
længelse af et større forskningsprojekt med en række casestudier på danske 

Introduktion
Robson sø Rocha og PeRnille hohnen 
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industrivirksomheder, som alle har været blandt de første danske virksomhe-
der, der har fået et arbejdsmiljøcertifikat. Med bogen ønsker vi at udvikle for-
ståelsen af, hvordan certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer udvikler sig, 
og hvordan de virker på forskellige typer af virksomheder. Bogen er således 
ikke en egentlig manual til gennemførelse af ’det bedste’ arbejdsmiljøledel-
sessystem. Det skyldes, at udviklingen af arbejdsmiljøledelses systemer fore-
går forskelligt på forskellige typer af virksomheder, og styrker og svagheder 
er derfor også forskellige. Der findes altså ikke én bedste måde at udvikle og 
indrette systemet på. Hovedformålet er derfor at diskutere relevante pro-
blemstillinger med henblik på at vise forskellige måder at etablere et systema-
tisk arbejdsmiljøledelsessystem og samtidig pege på svagheder og styrker ved 
de typer af systemer, vi har fundet i praksis. Det gør vi bl.a. ved at se nærmere 
på nogle af de mere indirekte konsekvenser af udviklingen af frivillige regu-
leringssystemer fx ved at analysere prioriteringer (og nedprioriteringer) af 
bestemte områder og bestemte ledelsesformer, og hvordan disse ser ud til at 
hænge sammen med fortolkningen af kravene til arbejdsmiljøcertificering. 
Dermed peger vi med bogen på en række problemstillinger, der ser ud til at 
have betydning for udviklingen af certificerede arbejdsmiljøledelsesssystemer.  
Bogen lægger op til at give aktører på dette område – både internt på virk-
somhederne og eksternt i form af relevante parter og myndigheder – en 
større viden om potentialer og faldgruber. Vi håber på denne måde at give 
stof til eftertanke hos alle, der interesserer sig for eller konkret arbejder med 
arbejdsmiljøområdet.

Det er vigtigt at understrege, at certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer 
ikke er et specifik dansk og heller ikke et ganske nyt fænomen. I flere år 
har arbejdsmiljøreguleringen haft fokus på at stimulere virksomhedernes 
egenindsats. Reguleringen har udviklet sig fra primært at være fokuseret på 
detailregulering til en mere sammensat regulering, hvor detailreguleringen 
suppleres med en mere refleksiv regulering, der fastlægger mål og stiller krav 
om lokale processer til at sikre målenes opfyldelse. 

Hovedideen bag certificeret arbejdsmiljøledelse er således at udvikle systemer 
og rutiner, der understøtter og dokumenterer virksomhedernes egen indsats 
vedrørende arbejdsmiljøarbejdet. Dermed er fokus i arbejdsmiljøregulerin-
gen flyttet fra en kontrollerende strategi hen mod en styrkelse af firmaernes 
interne opbygning af kapaciteter til at sikre helbred og sikkerhed. Samtidig 
er hensigten, at systemerne løbende skal udvikle sig på basis af læring og 
erfaring – i takt med at nye arbejdsmiljøproblematikker opstår som følge af 
udviklingen af ny teknologi og nye måder at organiserer arbejdet på.
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Den øgede grad af selvregulering af arbejdsmiljøet i virksomhederne kan 
også ses som et svar på den økonomiske og politiske udvikling i det om-
kringliggende samfund. I de seneste år har verden været igennem en voldsom 
økonomisk omvæltning – en udvikling fra en økonomisk guldalder med 
supervækst til recession og usikkerhed. Ustabiliteten er blevet kendetegnet 
for vores tid og påvirker alle de europæiske økonomier. Dermed udfordres 
meget af den accepterede viden om, hvordan organisationer og virksomheder 
fungerer eller bør fungere, ligesom mange økonomiske relationer skal koor-
dineres og organiseres på nye måder. Sideløbende med at markedsforholdene 
bliver mere omskiftelige, er evnen til at innovere og fleksibelt tilpasse sig om-
stændighederne kommet mere i fokus for virksomhederne. Disse ændringer 
påvirker arbejdets fordeling og organisering, hvilket også medfører et ændret 
arbejdsmiljø. 

Under disse nye forhold kan arbejdsmiljøproblemer ikke løses på samme 
måde som førhen. De normer og rutiner, der bruges til at takle arbejds-
miljøet, skal konstant bearbejdes, og der er også her krav om udvikling af 
større fleksibilitet og evne til at tilpasse løsningerne til de involverede virk-
somheders forskellige behov. Der er derfor opstået et behov for at forstå, 
hvordan forskellige virksomheder arbejder med at tilpasse arbejdsmiljøarbej-
det til de nye udfordringer: Hvordan kan medarbejdere, ledere og andre aktø-
rer i virksomhederne samarbejde om at udvikle kollektiv læring, kontinuerlig 
forbedring og innovation? Vil de nye organisationsformer give medarbejdere 
nye muligheder for at bidrage til at forbedre deres eget arbejdsmiljø? 

I Danmark er der med de seneste reformer af Arbejdsmiljøloven efter årtu-
sindskiftet også reguleringsmæssigt sat yderligere fokus på virksomhedernes 
egenindsats. Det forventes, at de i langt højere grad selv er i stand til at regu-
lere deres arbejdsmiljø. Dette sker dels gennem arbejdsmiljølovens proces-
krav om etablering af en sikkerhedsorganisation, dels gennem Arbejdsplads-
vurderinger (APV), som tjekkes gennem screening og tilpasses tilsyn og dels 
gennem frivillige ordninger – først og fremmest arbejdsmiljøcertificering. 
Da der er tale om frivillige ordninger, hvor virksomhederne aktivt tilslut-
ter sig og vælger deres egen tilgang og løsning, formodes denne udvikling 
at bidrage til en mere effektiv egenindsats og en mere central placering af 
arbejdsmiljøarbejdet i virksomhedens strategiske ledelse. Derudover lægger 
arbejdsmiljøledelsessystemer i princippet op til en mere systematisk tilgang 
til planlægningen og implementeringen af kontinuerlige forbedringer inden 
for arbejdsmiljøområdet. Anvendelse af disse ordninger er samtidig indlejret 
i en incitamentsstruktur, idet virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat frita-

Arbejdsmiljøledelse_94011-6.indd   11 03-05-2010   09:21:26



12

IntroduktIon

ges for screeningstilsyn. Bogens analyse af certificeret arbejdsmiljøledelse skal 
dermed også ses som et bidrag til en diskussion af implikationerne af disse 
ændringer i den samfundsmæssige regulering af arbejdsmiljøet.

Staten har siden slutningen af 1800-tallet styret og kontrolleret arbejdsmil-
jøet, fordi man erkendte, at virksomhederne ikke selv kunne klare denne 
opgave. Arbejdsmiljøet blev for farligt. Myndighederne indførte derfor i løbet 
af de næste 100 år en stadig mere omfattende regulering, hvor det ved hjælp 
af standarder blev fastlagt, hvordan arbejdsmiljøet skulle være. Overholdelsen 
af standarderne blev kontrolleret af Arbejdstilsynet i et command-control 
system. Dette system viste sig i slutningen af det tyvende århundrede for stift, 
og staten satser derfor nu i højere grad på en mere refleksiv regulering ved 
hjælp af frivillige ledelsessystemer (se i øvrigt kapitel 2). Men det åbner også 
et spørgsmål om rækkevidden af denne frivillighed. Kan virksomhederne nu 
magte at styre arbejdsmiljøet på en forsvarlig vis?

Hvad er et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem? 

Det er relevant i denne introduktion til bogen at bruge lidt plads til at intro-
ducere begrebet certificeret arbejdsmiljøledelsessystem. Hvis vi begynder ’bagfra’, 
er danske virksomheder efterhånden i stadig højere grad præget af ledelsessy-
stemer, hvor man systematisk forsøger at sikre sig, at bestemte mål opfyldes. 
Grundlaget for ethvert ledelsessystem er egentlig den kendte plan-do-check-
act cirkel, hvor man udarbejder mål, opfylder målene gennem handlinger, 
tjekker om målene er nået og korrigerer for fejl eller manglende målopfyl-
delse. Denne simple model er grundlaget for mange forskellige ledelsessyste-
mer, hvoraf specielt Total Quality Management (TQM) er kendt. Den er også 
indarbejdet i ledelsessystemer, som kan certificeres, hvor de mest generelle 
systemer er kvalitetsstyring efter ISO 9001 og miljøledelse efter ISO 14001. 

De obligatoriske krav til virksomhedernes egenindsats på arbejdsmiljøområ-
det er opbygget efter samme skabelon.  Modellen nedenfor viser Arbejdstilsy-
nets krav til en arbejdspladsvurdering (APV). Den består af fire trin suppleret 
med et særligt krav om at vurdere sygefraværet. APV-kravet stammer fra EUs 
rammedirektivet 89/391/EEC for arbejdsmiljøet og er skrevet ind i arbejds-
miljøloven. APVen er suppleret med et krav om etablering af en sikkerheds-
organisation (fra 2010 arbejdsmiljøorganisation), som skal organisere indsatsen. 

Gennem opfyldelse af arbejdsmiljølovens krav har de danske virksomheder 
dermed i princippet opbygget et arbejdsmiljøledelsessystem. Som supple-
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ment til de obligatoriske systemer kan virksomhederne vælge at etablere 
mere udbyggede arbejdsmiljøledelsessystemer, hvor der indgår flere mere 
omfattende elementer, men er bygget op om samme simple skabelon. Det er 
systemer, som typisk er udviklet i større, ofte multinationale virksomheder. 

ArbejdstILsynets krAv tIL APv

Der indgår i en eller anden udstrækning følgende syv elementer i et arbejds-
miljøledelsessystem:

strategi for arbejdsmiljøet •
medarbejderinvolvering •
uddannelses- og træningssystemer •
risikoanalyse og kontrolsystem •
præventive og korrigerende aktionssystemer •
systemer til at sikre kontinuerlige forbedringer •
ledelsesevaluering •

I dag er opfattelsen af arbejdsmiljøledelsessystemer helt domineret af de 
certificerede systemer, men det er altså vigtigt at holde fast i, at alle virksom-
heder i princippet har en eller anden form for arbejdsmiljøledelsessystem. I 
Danmark kan virksomhedernes arbejdsmiljøledelsessystem certificeres efter 
det danske arbejdsmiljøledelsescertifikat efter Bekendtgørelse nr. 923 fra 
2001. Nogenlunde samtidig blev det muligt at blive certificeret efter den in-
ternationale standard for arbejdsmiljøledelse, OHSAS 18001, som efterhån-
den er blevet den vigtigste standard for arbejdsmiljøledelse. Kravene til opnå-
else af et certifikat efter OHSAS 18001 er sammenfattet i boks på næste side:
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Hovedkravene i OHSAS 18001

Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-
system, som skal indeholde følgende elementer:

Arbejdsmiljøpolitik 
En arbejdsmiljøpolitik godkendt af organisationens øverste ledelse, som 
klart opstiller generelle målsætninger for arbejdsmiljøet herunder om 
kontinuerlige forbedringer af arbejdsmiljøresultaterne.

Planlægning 
Etablering og vedligeholdelse af fremgangsmåder til løbende identifikati-
on af farer, risikovurdering og implementering af den nødvendige risiko-
styring. Herunder krav om opmærksomhed på lov- og myndighedskrav, 
etablering og vedligeholdelse af målsætninger, etablering og vedligehold-
else af arbejdsmiljøledelsesprogrammer.

Implementering og drift 
Krav til struktur og ansvar, uddannelse til sikring af bevidsthed og kompe-
tence, konsultation og kommunikation, dokumentation, dokument- og 
datastyring, driftsstyring, katastrofeberedskab og afværgeforanstaltninger.

Kontrol og korrigerende handlinger
Krav til regelmæssig overvågning og måling af præstationer, præcisering 
af ansvar og beføjelser med hensyn til ulykker, hændelser, afvigelser samt 
korrigerende og forebyggende handlinger, etablering af et internt audit-
system.

Ledelsens gennemgang 
Organisationens øverste ledelse skal med mellemrum (efter eget valg) 
gennemgå arbejdsmiljøledelsessystemet for at sikre dets fortsatte  
egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet. 

Certifikatet
Et arbejdsmiljøledelsessystem, som overholder ovennævnte retningslin-
jer, kan blive certificeret af en uafhængig tredjepart, som i Danmark skal 
akkrediteres af DANAK. Der er fem virksomheder akkrediteret til at ud-
stede certifikat på arbejdsmiljøledelse: Dansk Standard, Bureau Veritas, 
Det Norske Veritas, Force og Dancert. Certifikatet udstedes for tre år og 
auditeres en gang om året. 
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Danske og internationale erfaringer 
med arbejdsmiljøledelsessystemer 

Den internationale litteratur om certificeret arbejdsmiljøledelse er meget 
sparsom og peger endvidere ikke på entydige konklusioner vedrørende ef-
fekten af arbejdsmiljøledelsessystemerne. De internationale erfaringer med 
arbejdsmiljøledelsessystemer varierer samtidig radikalt imellem lande og 
virksomheder (Rocha, 2010).

I det hele taget er certificeret arbejdsmiljøledelse internationalt set omstridt 
(Frick et al. (red), 2000; Gallagher et al., 2001). Kritikerne af certificerede  
arbejdsmiljøledelsessystemer hævder, at implementeringen af disse vil føre 
til en bureaukratisering af arbejdsmiljøproblemerne, og at resultatet vil være 
værdiløst eller endda en ulempe for virksomhederne. Ideen om kontinuerlig 
forbedring i disse systemer kritiseres for at være selvmodsigende, da de ikke 
understøtter kreativitet og eksperimentering, hvilket er grundlæggende krav 
for, at læring kan finde sted. 

De internationale erfaringer med certificeret arbejdsmiljøledelse har peget på 
adskillige problemer, fx har Else & Beamont (2000) argumenteret for, at ”bru-
gen af et arbejdsmiljøledelsessystem kan maskere arbejdsmiljøproblemer, vildlede 
en organisation til at tro, at den effektivt håndterer arbejdsmiljø og aflede indsats og 
ressourcer væk fra arbejdsmiljø hen mod selve ledelsessystemet” (ibid.: 36). Samti-
dig understreges det i denne litteratur, at arbejdsmiljøledelsessystemer ikke 
kan erstatte lovgivning, da de kun kan virke, når der er eksplicitte sanktioner 
og myndighedsovervågning for at forebygge, at virksomhederne optræder 
opportunistisk.

En særlig problemstilling kan opstå, når implementeringen af arbejdsmiljø-
ledelsessystemerne sker pga. eksterne krav. Disse krav kan stamme fra myndig-
hederne, men også ofte fra virksomhedskunder og forbrugere, som presser på 
for at få opfyldt lokale produktionsstandarder og krav om social ansvarlighed. 
I sådanne tilfælde kan certificeringen blive et led i legitimeringen af virksom-
heden, dens produkter og produktionsforhold i forhold til forbrugerne. Når 
introduktionen af nye ledelsessystemer drives af nødvendigheden af at tilpasse 
sig – i højere grad end nødvendigheden af at opnå bedre præstationer – risike-
rer systemerne at antage karakter af modefænomen dvs. som noget forbigåen-
de, hvor systemet vil vise, hvor langt fremme man er i ledelsesudviklingen. Når 
systemet reelt er drevet af det eksterne pres, er den interne motivation ikke 
særlig stor, og der vil ikke være særlig stor tilbøjelighed til at gennemføre de 
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nødvendige organisationsændringer. Det må derfor forventes, at implemen-
teringen ikke har nogen positiv effekt på arbejdsmiljøet eller måske endda en 
negativ påvirkning, fordi opmærksomheden fjernes fra de reelle problemer. 

Certificeret arbejdsmiljøledelse problematiseres også i forhold til to an-
dre spørgsmål. Det første handler om medarbejderinddragelse. Her viser 
udenlandske erfaringer, fx fra England, at der primært er tale om et ledel-
sessystem, som ikke levner megen plads til medarbejderne (Robinson & 
Smallman, 2006, Walters, 1996). Denne problemstilling hænger dog også tæt 
sammen med, at der i mange lande er en svag tradition for medarbejderind-
dragelse, og at man må derfor forvente, at medarbejderne får bedre mulighe-
der i en dansk sammenhæng. Her er der både sikret medarbejderindflydelse 
gennem sikkerhedsorganisationen, gennem aftalesystemets tillidsrepræ-
sentanter og samarbejdsudvalget (SU). Men også her kan de bureaukratiske 
procedurer vanskeliggøre medarbejderindflydelsen. Den anden problemstil-
ling handler om indholdet i det arbejdsmiljø, som håndteres i arbejdsmiljø-
ledelsessystemerne. Disse systemer har traditionelt rettet sig mod ulykker og 
sikkerhed, og det er derfor et åbent spørgsmål, i hvilket udstrækning certi-
ficeret arbejdsmiljøledelser også kan rumme de nye blødere problemer, som 
først og fremmest handler om det psykosociale arbejdsmiljø. Begge spørgs-
mål vender vi tilbage til i løbet af bogen.

Hvis vi ser på den positive side, forventes det, at arbejdsmiljøledelsessystemet 
vil udløse en læringsproces, der resulterer i kontinuerlige forbedringer af 
arbejdsmiljøstandarden. Bunn et al. (2001) fandt fx, at implementering af et 
arbejdsmiljøledelsessystem havde en betydningsfuld påvirkning både i kraft 
af reduktion af direkte sundhedsudgifter og øget produktivitet. Der kan være 
en kortsigtet positiv effekt, fordi kravene til opnåelse af certifikatet medfø-
rer, at man får styr på mange foreliggende og uløste problemer. Men ønsket 
er naturligvis, at certificeringen kun skal være ét skridt i den lange proces af 
ændringer på arbejdsmiljøområdet, hvor indsatsen går fra at være en usyste-
matisk samling af processer og standarder båret af gode intentioner til en sy-
stematisk tilgang specifikt rettet mod arbejdsmiljøet. I sådanne tilfælde kan 
certificeringen fungere som et sammenligningsgrundlag (et benchmark), det 
vil sige som en metode til at identificere hvilke dele af en organisations akti-
viteter, der kunne gøres mere effektivt i sammenligning med præstationen i 
andre relevante organisationer. Der er således også i forskningen fundet ek-
sempler på konkrete resultater; allerede under implementeringen af arbejds-
miljøledelsessystemet vil forskellige grupper/aktører interagere i processen 
og lære, hvordan de bedre kan håndtere arbejdsmiljøproblemer. 
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Implementeringen af arbejdsmiljøledelsessystemer stiller således krav til både 
individerne og organisationerne. Et velfungerende system kræver samarbejde, 
udvidet træning og støtte og åbenhed overfor forandring. Man kunne fore-
stille sig, at de inkluderende og fladere organisationsstrukturer i Danmark 
kan facilitere en dynamisk samarbejdsproces, hvor de forskellige aktører i 
organisationen opnår større indflydelse på organisatoriske forhold og der-
med på muligheden for at løse arbejdsmiljøproblemer og skabe bedre trivsel. 
Denne mulighed bliver forstærket af de institutionelle rammer i Danmark, 
som sikrer en vis grad af medarbejderinddragelse og dermed samarbejde om 
at udvikle et velfungerende arbejdsmiljøledelsessystem. Dette betyder ikke, at 
der ikke genereres konflikter i danske virksomheder. Der vil naturligvis være 
mange forskellige interesser og synspunkter knyttet til arbejdsmiljøet. For at 
kunne fungere skal et arbejdsmiljøledelsessystem derfor også kunne rumme 
konflikter på en sådan måde, at det finder løsninger, som alle aktører kan 
leve med. I sådanne tilfælde kan konflikterne blive et konstruktivt redskab til 
at drive processen fremad, mens de uløste konflikter kan få udviklingen til at 
gå i stå eller ligefrem gå tilbage. 

Bogens empiri og metode
Denne bog bygger på forskningsprojektet CERVA (Certificering af Virksom-
hedernes Arbejdsmiljøarbejde), som har haft til formål at afdække og ana-
lysere udviklingen af arbejdsmiljøledelsessystemer på certificerede danske 
industrivirksomheder. CERVA er bygget op omkring en række casestudier, og 
i det følgende gennemgør vi rammerne og grundlaget for indsamlingen og 
analysen af dette materiale. 
 
CERVA projektet søgte at svare på tre overordnede spørgsmål:

hvordan kan virksomheder gennemføre en effektfuld implementering  •
og efterfølgende drift af certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer?
hvordan påvirkes virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og deres   •
arbejdsmiljøperformance af arbejdsmiljøledelsessystemet?
hvilken betydning har samspillet mellem arbejdsmiljø- •
ledelsessystemet og de øvrige fungerende ledelsessyste-
mer for arbejdsmiljøarbejdet og -performance? 

I projektet udvalgte vi 13 industrivirksomheder, som havde haft et certficeret 
arbejdsmiljøledelsessystem i drift i mindst tre år. Vi valgte industrivirksom-
heder, fordi det var den eneste branche, hvor der kunne findes en større grup-
pe virksomheder med praktiske erfaringer fra driften af systemet. 

Arbejdsmiljøledelse_94011-6.indd   17 03-05-2010   09:21:26



18

IntroduktIon

Casevirksomheder:
Emballagefabrikken •  
En mellemstor fabrik som producerer forskellige emballage-
materialer og indgår i en større virksomhed
Gearfabrikken •  
En stor fabrik som producerer maskindele bl.a. gear som underleve-
randør til andre virksomheder. Indgår i en multinational virksomhed.
Komponentfabrikken •  
En mellemstor selvstændig virksomhed som producerer  
tekniske komponenter til bygge- og anlægssektoren.
Plastvirksomheden •  
En mellemstor fabrik som producerer komponenter  
til andre virksomheder. Indgår som en blandt nogle  
få produktionssteder i en større virksomhed.
Byggematerielfabrikken •  
En større fabrik som producerer byggematerialer. Indgår 
som produktionssted i en multinational virksomhed. 
Metalkonstruktionsvirksomheden •  
Større, selvstændig virksomhed som producerer metal-
konstruktioner og har en del udearbejder med montage. 
Maskinfabrikken •  
En fabrik i en multinational virksomhed som  
producerer komponenter og færdige produkter. 
Elektronikfabrikken •  
En mindre fabrik i en større virksomhed som produce-
rer skrædder syede elektriske og elektroniske anlæg.
Offshore materiel •   
Producerer særligt materiel til offshore og andre special-
anlæg. En mindre fabrik i en større virksomhed.
Ventilfabrikken •  
En større fabrik som fremstiller metalkomponenter som underleveran-
dør til andre virksomheder. Indgår i en multinational virksomhed.
Motorfabrikken •  
En større fabrik som fremstiller avancerede maskindele som underle-
verandør til andre virksomheder. Indgår i multinational virksomhed.
Støberiet •  
En større fabrik som fremstiller støbte komponenter.  
Indgår i multinational virksomhed. 
Møbelfabrikken •   
En mellemstor selvstændig møbelfabrik. 
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