
Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø 

1 
 

Notat fra møde om Ulykker på byggepladsen – viden om sam-
menhænge, forebyggelse og analyser, 7/10 2021, online 
 

Johnny Dyreborg fra NFA præsenterede ny forskning om sammenhænge mellem mål for virksomhedernes 
arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker: 

- Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats er alle de aktiviteter, som virksomhederne sætter i gang og 
inkluderer de aktører, som involveres.  

o Virksomhederne er generelt gået fra en mere reaktiv tilgang til et mere strategisk fokus. 
Man prøver at gå fra en ”sidevogn” til at arbejdsmiljøindsatsen er mere integreret med pro-
duktionen. Man ønsker en systematik og en proaktiv indsats.  

o I bygge- og anlægs projekter står hver aktør for sin arbejdsmiljøindsats, og der er brug for 
en koordinering imellem disse for at få en fælles indsats/kultur. 

o Arbejdsmiljøindsats indeholder: 
1. den systematiske AM-indsats (beslutninger) 
2. konkret AM-indsats (implementering) 

o De konkrete aktiviteter giver forebyggelsen, det er ikke nok med beslutninger. Implemente-
ring er den vanskelige, viser forskningen. Den skal ske løbende. 

- De forskningsresultater, som blev præsenteret på mødet, kobler spørgeskemaundersøgelsen ’Virk-
somhedernes arbejdsmiljøindsats’ (VAI) og registeroplysninger over anmeldte arbejdsulykker på 
Danmarks Statistik. Der spørges i VAI både til den systematiske og konkrete arbejdsmiljøindsats, og 
man har set på udvalgte spørgsmål/skalaer i undersøgelsen. Det har været muligt at sammenkøre 
grupper af virksomheder, som har medvirket i undersøgelsen, og deres registrering af ulykker. 

- Forskningen viser, at  
o Prioritering af arbejdsmiljøet giver en reduktion i ulykker og især alvorlige ulykker. 
o Integration af arbejdsmiljøarbejdet i produktionen giver en reduktion af alvorlige ulykker. 
o Risikohåndtering og ulykkesindsats reducerer risiko for ulykker plus alvorlige ulykker, men 

sikkerhedsintroduktion giver ikke en signifikant ændring. 
- Uddybning af forskningsresultater:  

o Forskerne er ikke så overraskede over sammenhængen, men det nye er dokumentationen 
for sammenhængen.  

o Risikohåndering er bredt forstået, fx adgangsveje, el, tekniske hjælpemidler. 
o Der er stor varians i, hvad man opfatter som god instruktion. Fx viser anden forskning, at 

unge følger praksis efter 10 min, selvom de er blevet instrueret. Hvis instruktion skal redu-
cere ulykker, så skal der instrueres i det, som der er risiko for at ske ulykker i forhold til. Det 
sker ikke altid. 

o Alvorlige ulykker har en mere troværdig registrering end andre ulykker, især i de mindre 
virksomheder. 

- Man har dykket ned i, om henholdsvis en konkret og en systematisk arbejdsmiljøindsats påvirker 
antallet af ulykker:  

o Hvis man kun arbejder reaktivt (konkret arbejdsmiljøindsats), så får man ikke reduceret 
ulykker. Man får ikke en systematik ind i arbejdet. 

o Hvis man kun arbejder dekoblet (systematisk arbejdsmiljøindsats), så får man heller ikke 
reduceret ulykker. Man får talt om nogle ting (systematik), men ikke flyttet det (konkret). 
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o Man skal altså gøre begge dele for at få effekt (proaktiv).  
- Det er en særlig udfordring i byggeriet at arbejde proaktivt. Det er ofte nemmere at lave papirer 

(systematik) end implementering (konkret). 
- Der er ønske om forskningsmæssigt at undersøge, hvad der skal til for at virksomhederne rykke sig 

på henholdsvis den systematisk og konkret arbejdsmiljøindsats. 

Refleksion: 

- Johnny Dyreborg vurderer, at man for data i undersøgelsen på bygge- og anlægsområdet vil finde no-
genlunde ens sammenhænge 

- Bygherrernes erfaringer er, at det med at være til stede derude er nødvendigt, selvom der lige er blevet 
instrueret. Praksis overtrumfer instruktion. Tilsyn skal prioriteres  

- Det er behov for en samlet arbejdsmiljøindsats. Man kan ikke se effekt af enkeltelementer. Der er be-
hov for løbende udvikling af indsatsen.  

- Viden om forskning er vigtigt for bygherrerne. Det er godt med dokumentation ift. beslutningstagere 
- Bygherrerne vil ikke stoppe med at instruere, trods undersøgelsens manglende evidens på dette om-

råde. Dels er det krav lovmæssigt, at arbejdsgivere instruerer, men det er også en forventningsafstem-
ning fra bygherren, når der afholdes introduktionskurser. 

Herefter præsenterede Johnny Dyreborg forskning om, hvad der virker ift. forebyggelse af arbejdsulykker: 

- I projektet Forskning til praksis fandt man, at folk ofte fik løst de forkerte problemer. Man fik ikke analy-
seret årsager, og dermed fik man ikke fat i de egentlige problemer.  

- Der er ikke en fast forskningsmæssig definition på nærved-ulykker. I nogle sammenhænge giver regi-
strering af sikkerhedsproblemer mere mening for medarbejdere. 

- Det er ikke nok at registrere, man skal også have prioriteret behov for indsats og få skabt handling. Det 
er især svært at handle. 

- Årsagsanalyse ligger i niveauet over registrering. Der er en tendens til at stoppe analysen, når man fin-
der en årsag, som man godt kan lide. Derfor er det vigtigt, at der er flere aktører med. 

- Det er generelt vigtigt at afklare, hvem der skal medvirke i de enkelte steps.  
- En hændelse kan være en nærved, men potentielt kunne være blevet en alvorlig ulykke. Årsager til 

ulykker er ikke tilfældige, men der er ofte tilfældighed i skadens alvorlighed. Derfor er håndtering af 
nærved-ulykker vigtigt, da det faktisk vil føre til færre ulykker. 

Refleksion: 

- Det opleves generelt svært for bygherrerne at få entreprenørerne til at lave dybdegående analyser. 
- Nogle bygherrer går ind i analysen – nogle beslutter metoden. Det er vigtigt at have flere aktører med i 

årsagsanalysen - også nogle som kan se ulykken udefra. 
- Der er forskel på, om man oplever, at der er mest styr på analyse og håndtering af ulykker blandt egne 

medarbejdere eller ulykker på ens byggepladser. Det kan have med virksomhedens fokus at gøre. 
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Næste møder 
Afholdes d. 18/11 2021 (Jylland) og 9/12 (Sjælland). 

Forslag til emner: 

- Introduktionsforløb  
o gode/ dårlige erfaringer  
o formater  
o Erfaringer med test – virker det? 

- Instruktioner  

 

 

 


