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”… hviler på et stærkt fag
ligt fundament. De seneste år er der indhentet både viden og erfaringer med arbejdsmiljøindsatsen. Ar
bejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadesstyrelsen har lavet grun
dig analyse og vurdering af de centrale udfordringer …

Et solidt fagligt grundlag

Tre ambitiøse og konkrete mål

Resultaterne skal dokumenteres Måling af
fremdriften i arbejdsmiljøet

Effektmålinger af de konkrete indsatser Ved
at evaluere effekten af de forskellige aktiviteter får man et reelt grundlag for at sikre, at aktiviteterne
bidrager bedst muligt til at opfylde målsætningerne Regeringen vil fra 2011 stille krav om,
at Arbejdstilsynet og andre arbejdsmiljøaktører, der modtager midler fra det offentlige, skal dokumente
re effekten af væsentlige aktiviteter

Bed
re vejledning og information om arbejdsmiljø afkla
re, hvordan virksomhederne får større gavn af den virksomhedsrettede vejledning og information, …

Undersøgelse af erfaringerne med virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation
Risi

kobaseret tilsyn – Fokus på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer

Den vigtigste komponent … er evaluering af risi

1



koen for overtrædelse og en vurdering af den betydning som overtrædelse vil have for reguleringsmyn
dighedens muligheder for at opnå sin målsætning. I den ideelle form tilbyder risikobaseret regulering en
evidensbaseret metode til at målrette brugen af ressourcer og til at prioritere opmærksomhed på den
største risiko i overensstemmelse med en gennemskuelig, systematisk og begrundet overordnet ramme

Ordet statistik kommer via ty. fra nylat. statisticus 'hvad der
vedrører statssager Statistik, videnskab, som i sin oprindelige betydning omfatter en metodisk, em
pirisk funderet beskrivelse af samfundsforhold vha. indsamling og systematisering af talmaterialer.



Figur 1: 2

2 (http://www.emu.dk/gym/fag/hi/inspiration/tema/bornarb/28tabel1874.pdf) 



"uanset at Handlingsprogram 2005 har skullet virke siden 1996, udviser antallet af arbejdsulyk
ker og lidelser, opdelt på de 7 visionsområder og opgjort på baggrund af de til Arbejdstilsynet
anmeldte arbejdsskader, ikke en klar stigende eller faldende tendens. (...),"

"Arbejdstilsynets resultatkontrakt ikke indeholder mål for og resultatkrav til kvalitet og produk
tivitet samt effekt af Arbejdstilsynets opgavevaretagelse,"

"Arbejdstilsynet i undersøgelsesperioden ikke har foretaget produktivitetsmålinger ud over op
gørelse af enhedsomkostningerne for udvalgte aktiviteter,"

"Arbejdstilsynet ikke har et samlet ledelsesinformationssystem, der systematisk opgør resultater,
kvaliteten heraf, produktivitet og effekt".

at
udbygge statistik og dokumentation både i Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen så alle arbejdsmiljø
aktører – herunder virksomheder – kan bruge det statistiske materiale

Rent arbejdsmiljø 2005 10 år med handlingspro
grammet Rent Arbejdsmiljø år 2005



Evaluering af Videncenter for Arbejdsmiljø – Centerets virksomhed 2005 til primo 2008

Stikprøvevis effektevaluering af branchearbejdsmiljørådenes projekter

"Evaluering af Arbejdsmiljøforskningsfonden"

business plans

Forbedre arbejdsmiljøet Skabe sunde og mere sikre arbejdspladser
At skabe effektive interventioner forbedret datafangst forbedre og

bruge evidensbase udvikle passende præstationsmål



Figur 2.

sammenhængene

Regulering Arbejdsmiljø-
arbejdet

Arbejdsmiljøet Medarbejder- 
helbred

Sygefravær
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Key Performance Indicators
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3 http://patientoplevelser.dk/index.asp?id=499
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VIRKNINGSEVALUERING

4 http://www.cochrane.org
5 http://www.campbellcollaboration.org
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STYRKER OG SVAGHEDER VED EVALUERINGSPARADIGMERNE

Procesevaluering

Monitorering

Den evidensbaserede evaluering
effektevaluering

virkningsevaluering



Paradigme Styrker Svagheder

Procesevaluering
(responsiv, formativ)

 mulighed for at forbedre indsatsen 
undervejs 

 begrænset viden om resultatet af 
indsatsen 

Monitorering
 mulighed for at følge en langsigtet 
udvikling og dermed reagere på den 

 begrænset viden om årsager til 
udviklingen 

Effektevaluering  viden om resultatet af en indsats  begrænset viden om årsagerne til 
det fremkomne resultat 

Virkningsevaluering
(realistisk)

 viden om de mekanismer som i 
forskellige kontekster fører til resul-
tater

 vanskeligt at generalisere meka-
nismer og deres relation til kontek-
sten

Figur 3:



5.

”Hvorfor står maskinen i hjørnet?”

Mejeriet ”Solskin” der er en del af ”Arbejdsmiljønetværk for mindre mejerier”, havde gennem en måned
afprøvet det nye hjælpemiddel der tidligere var blevet udviklet på et andet mejeri. Hjælpemidlet var en
vakuumløfter som skulle anvendes ved pakning af opskårne oste i plastkasser. Da Gerda overtog fra nat
holdet, skubbede hun det lidt klodsede og girafagtige instrument over i hjørnet. ”Hvorfor flytter du den?”
spurgte Inge, ”den er da en rigtig god aflastning”. Gerda tog kittel og handsker på, før hun svarede. ”Ikke
for mig, jeg synes det tager alt for lang tid, og så står den i vejen. Jeg tror ikke jeg kommer til at bruge
den”.

Lidt senere kom Finn, som er arbejdsmiljørepræsentant, forbi og bemærkede hjælpemidlet ovre i hjørnet.
Han henvendte sig til Gerda: ”Den er her jo, for at vi skal prøve den. Så jeg synes det ville være godt, hvis
du arbejdede med den. Den er jo taget ud af bonussen så det betyder ikke noget at det tager lidt længere
tid i starten.” Han begyndte selv at skubbe rundt med redskabet. “Jeg kan da godt se at den er lidt uhandy,
men det er jo også en prototype. Det bliver jo bedre når vi en gang får bygget den sammen med pakkelin
jen, ligesom vi har løftere ovre ved de store oste. Dem bruger I da altid.” ”Hvornår bliver det?” spurgte
Inge, ”det ser jeg frem til.” Finn drejede lidt på et af håndtagene før han svarede. ”Det bliver nok ikke lige
med samme. I dag vil alle supermarkederne have deres egne størrelser af papkasser. Vi er allerede oppe
på 14 forskellige slags, og lige nu dur den jo kun til de blå plastkasser. Så enten skal vi have noget, der er
mere fleksibelt, eller også må vi ha’ branchen til at forhandle med supermarkederne.” Han sparkede blidt
til gummihjulet og kørte redskabet over i hjørnet igen.

Historien er opdigtet, men inspireret af projektet ”Ergonomi på mindre mejerier".



programteori

afsendersiden
modtagersiden

hvad der vil vir
ke, og hvordan det vil virke
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6.

Pawson & Tilley's model for virkningen af sociale programmer (her arbejdsmiljøindsat
ser)

Programteorien



indsatser

Indsatser
virkemidler

Virkemidler

refleksiv programteori.



Begreb Definition

Programteori Det samlede sæt af antagelser om hvordan en indsats vil virke. Heri
indgår en fastlæggelse af mål, afgrænsning af målgruppen, fast
læggelse af virkemidler og antagelser om hvilke mekanismer som
virkemidlerne kan få til at virke, og hvilken indflydelse den interne
og eksterne kontekst har på mekanismerne. Programteorien be
skriver hvorfor den givne indsats gør en forskel. Programteori kan
være reflekteret hvis den er eksplicit og konsistent, og programte
orien kan være ikke refleksiv hvis antagelserne er uformulerede og
implicitte.

Politik Politik er de forskellige aktørers ønsker til hvordan arbejdsmiljøet
skal udvikles. Den kommer til udtryk i lovgivningen, i aktørernes
strategier, i aftaler og programmer. Politikker udpeger hvilke ind
satser, der opleves relevante

Indsats Det samlede sæt af aktiviteter som skal løse den arbejdsmiljømæs
sige problemstilling man ønsker at gøre noget ved. Det kan være
en paraply af specifikke tidsmæssigt afgrænsede og sammenhæn
gende aktiviteter som en eller flere arbejdsmiljøaktører iværksæt
ter for at gennemføre sin politik på området. Det kan fx være en
BAR kampagne eller særlige tilsyn.

AFSENDERSIDEN

Virkemidler Tidsmæssigt afgrænsede og iværksatte aktiviteter til hvilke der
knytter sig viden om, at de kan påvirke målgruppen til at ændre
holdning, adfærd og prioritering eller øge vidensgrundlaget og
handlekraften med henblik på at opnå et givet mål.

Mekanismer Et samlende begreb for de forskellige aktiviteter (halvregulariteter)
der gør det muligt for aktørerne på en arbejdsplads at omsætte en
arbejdsmiljøindsats til konkrete ændringer af arbejdsmiljøet. Det
kan bl.a. være valg, relationer og handlinger som forårsager be
stemte udfald. Virkemidler aktiverer mekanismer, og et bestemt
virkemiddel kan godt aktivere flere mekanismer i virksomheden.
Mekanismebegrebet gør det muligt at sammenligne forløbet af
arbejdsmiljøindsatser på tværs af virksomheder.

MODTAGERSIDEN

Kontekst De forhold og betingelser, som mekanismerne udspiller sig inden
for. Konteksten omfatter både de interne og eksterne betingelser
som virksomheden påvirkes af.

Tabel 1:
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Programteorien bag ændringen fra sikkerheds til arbejdsmiljøorganisation

Indsats: Udskiftning af begrebet sikkerhed med arbejdsmiljø i lovgrundlaget signalerer en bred tilgang hvor
alle relevante problemer håndteres og arbejdsmiljøarbejdet bliver mere vedkommende.

Virkemiddel: Sikkerhed erstattes af arbejdsmiljø i lovgrundlag og knyttes sammen med formidlingsindsat
ser.

Målgruppen: Hele arbejdsmarkedet.

Mekanisme i virksomhederne: Medarbejdere og ledere bruger ordet arbejdsmiljø i daglig tale og gør der
ved den bredere tilgang, som ligger i begrebet, til en integreret del af arbejdsmiljøforståelsen.

Kontekst: Den tidligere anvendelse af begrebet sikkerhed kunne indsnævre arbejdsmiljøforståelsen blandt
medarbejdere og ledere i brancher hvor ulykker ikke er et stort problem. Omvendt kan ophøret af brugen
af sikkerhed som styrende udtryk skabe uklarhed i brancher hvor ulykker er et vigtigt arbejdsmiljøproblem.



’aftaler’.



En indsats, der forandrer murerarbejdet

I en evaluering fra 2011 bliver det vist at en betydelig del af murerbranchen kender til og arbejder efter de
nye principper om højst en meters løft ved opmuringsarbejde. Dog er alle facetter af den nye arbejdsme
tode ikke implementeret på alle byggepladser.

Indsats

Den samlede indsats består af en række elementer. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg beslut
tede for over 10 år siden at sætte fokus på murerarbejdet. For mureren var der især erkendte muskelske
letbelastninger ved at mure under knæhøjde og over bryst/skulderhøjde, og for arbejdsmanden var der
erkendte belastninger ved mange tunge løft, skub og vrid.

I et forarbejde blev det analyseret hvilke konsekvenser der ville være af at omlægge arbejdet sådan, at
stilladset bliver flyttet hver gang der er muret en meter i højden frem for de gældende 1½ meter. Analysen
viste at belastningen for murerne ville blive betydeligt reduceret ved en afskaffelse af opmuring under
knæhøjde og over brysthøjde. Analysen førte frem til forslag om at mursten skal leveres på paller af ca. 25
centimeters højde og med færre mursten på hver palle, samt at der anvendes mørtelspande som ligeledes
er løftet fra jorden. I forhold til arbejdsmanden er der fokus på at børen til transport af stenhoveder ænd
res.

Den primære indsats bestod i at BAR Byg udarbejdede en branchevejledning der beskriver principperne
om udførelse af murerarbejdet. Som en del af indsatsen er der gennemført to forebyggelsesfondsprojekter
som udvikler hjælpemidler, der gør det muligt at udføre arbejdet efter de nye principper. Derudover har
branchens parter været aktive med at informere deres medlemmer, og Arbejdstilsynet anvender vejled
ningen som grundlag for tilsynsaktiviteter på området.



Figur 7:

Programteori – ”Opmuringsarbejde i højden”

BAR’ene er både formet af deres samfundsmæssige opgave og er et produkt af partssamarbejdet. Hvis
ikke parterne slutter op om en vis grad af fornyelse og innovation, er det ikke muligt for BAR'en at formidle
de mest fornuftige måder at udføre arbejdet på til den primære målgruppe. Derfor indgår virkemidler ’af
taler’ som en mere eller mindre blind makker i BAR samarbejdet. I det konkrete tilfælde har udarbejdelsen
af branchevejledningen og de tilhørende udviklinger af tekniske hjælpemidler været en lang proces. Den
endte med at parterne har givet hinanden håndslag på at stå bag den nye vejledning og aktivt arbejde for
formidlingen af den. Det er primært sket ved at skrive om principperne i egne medlemsblade og på egne
hjemmesider mv. samt ved at egne konsulenter har formidlet indholdet til ledere og medarbejdere. Vir
kemidlet er således fortsat oplysning, men oplysning som afsendes fra deltagerne i partssamarbejdet, og
ikke nødvendigvis direkte fra BAR’en.

En del af motivationen for at udarbejde branchevejledningen er for parterne i branchen at man ved at
ændre på opmuringsarbejdet imødekommer Arbejdstilsynets krav om reduktion af belastninger. Pisken må
derfor formodes at have været en driver for i det mindste arbejdsgiversiden i partssamarbejdet. Parallelt
med at hjælpemidlerne blev færdigudviklede, og branchevejledningen blev publiceret og formidlet i bran
chen, har Arbejdstilsynet strammet sin tilsynspraksis op og fokuserer på om der mures efter de nye prin
cipperm, og de tilsynsførende er begyndt at afgive reaktioner, hvis ikke det er tilfældet. Virkemidlet regu
lering (pisk) fungerer derfor i den konkrete case i synergi med virkemidlet oplysning (prædiken). Der kan
således opstilles følgende programteori over denne indsats:

Målgruppe: Nedsættelse af muskelskeletbesvær for murere

Virkemidler:

1. Forundersøgelse (viden)

Mekanisme: at skabe enighed om problemets omfang og karakter

2. Forsøgsprojekter i konkrete virksomheder (incitament og viden)

Mekanisme: at vise at løsninger er mulige

3. Udarbejde og skabe enighed om en branchevejledning (aftale)

Mekanisme: at opbygge tillid til hinanden gennem respekt for alle parters legitime interesser

4. Formidling af branchevejledning (viden)

Mekanisme: at formidle kendskabet til vejledningen gennem mange kanaler

5. Tilsyn med efterfølgende reaktioner på manglende efterlevelse af vejledning (regulering)

Mekanisme 1: arbejdsgivere mister legitimitet gennem påbud

Mekanisme 2: myndighedens fokus understreger at vejledningens krav nu er almen praksis i branchen
(denne mekanisme er også i spil i forhold til organisationernes formidling)

Kontekst: arbejdsgiverne og lønmodtagerne har tillid til egne organisationer og dermed fremmes effekten
af mekanismen formidling



sammen

Alkohol

Gennem de sidste tre årtier har der været et voksende samfundsmæssigt fokus på alkohols negative be
tydning for sundheden. Talrige kampagner har haft til formål at nedbringe alkoholforbruget. Alligevel har
det samlede alkoholforbrug været nogenlunde konstant (Kjøller, Juel, & Kamper Jørgensen 2007). Der er

Figur 8:



imidlertid i samme periode sket store ændringer i det individuelle drikkemønster. Således drikkes mere om
aftenen og i weekenderne, hvorimod alkoholindtag på arbejdspladsen er faldet markant
(Sundhedsstyrelsen 2008).

Sammenhængen mellem alkoholindtag og ulykkesrisiko er kendt og dokumenteret primært i sammen
hæng med trafik, men også på arbejdspladser. Nedbringelsen af alkoholforbruget, måske især indenfor
byggeri og produktion hvor problemet var kendt, måtte således antages at kunne være en vigtig faktor for
at begrænse antallet af arbejdsulykker. Indsatser der handler om alkohol på arbejdspladsen, fx opfordring
til formulering af en alkoholpolitik, har imidlertid primært haft et individuelt sundhedssigte, fx ved at støt
te medarbejdere med alkoholproblemer til at modtage afvænningsbehandling. Men de har ikke haft et
egentligt arbejdsmiljøfokus (Sundhedsstyrelsen 2008). Der har således ikke været gennemført kampagner
direkte rettet mod at nedbringe ulykker ved at reducere alkoholbruget på arbejdspladsen, men alligevel er
det sket. Selvom langt de fleste virksomheder i dag har et forbud mod indtagelse af alkohol i arbejdstiden,
skal årsagen til denne markante ændring formodentlig primært findes i en ændret samfundsmæssig hold
ning til at indtage alkohol og samtidigt kunne udføre sit arbejde. Ændrede samfundsmæssige normer og et
stigende arbejdstempo, mere komplekse arbejdsopgaver og større effektivitetskrav ses således som den
mekanisme der har skabt denne positive ændring.





7.

hvad det er
ved systemet som genererer mønsteret

6

6 Pawson bruger sammenhængen mellem krudt (svovl, salpeter og kulstof) og den reaktion der kan komme, hvis det 
antændes, til at illustrere en mekanisme. 



Sammenhængenmellem indsats, mekanismer og kontekst

Fortolkning
af sam-
funds-

mæssigt 

Arbejds-
miljø-

arbejde

Intern kontekst (social kapital, kerneopgave, ejerforhold, strategi m.v.)
Ekstern kontekst (marked, branche, netværk m.v.)

Effekt (ar-
bejdsmiljø,

helbred,
fravær)

Samfunds-
mæssigt 
virkemid-

del



Mekanismer og kontekst Ergonomi på mindre mejerier

I mejericasen er der flere integrerede virkemidler herunder økonomiske incitamenter og netværksstyring
som de mest fremtrædende. På et overordnet niveau er branchen presset af Arbejdstilsynet og truslen om
påbud. Pisk som virkemiddel har dermed virket som motivationsfaktor både i forhold til de virksomheder
der har fået afgørelser, men også indirekte på branchen som helhed gennem truslen om mulige påbud.
Projekter udført i samarbejde med branchens store koncern har skabt fokus på problemer og løsninger
knyttet til muskelskeletbesvær i branchen og formidlet praktiske erfaringer. Opfordringen til at øge indsat
sen er desuden fulgt op fra BAR Jord til Bord. Endelig åbner forebyggelsesfonden mulighed for økonomisk
støtte til denne type af forebyggende indsatser. Branchen og temaet nedslidning forårsaget af tunge løft er
således mødt med virkemidler af typerne regulering, viden og incitament, og disse virkemidler har dannet
afsæt for den konkrete indsats som ergonomiprojektet udgør.

Selve projektets programteori tog udgangspunkt i muligheden for at opnå økonomisk støtte. Et andet afgø
rende virkemiddel bag programteorien var, at arbejdsmiljøindsatsen blev udført i regi af netværket af min
dre virksomheder som gav hinanden ”håndslag” på at arbejde sammen om den konkrete udvikling af red
skaber og samtidig om at åbne dørene for hinanden. En grundlæggende motivationsfaktor var projektets
målsætning om at løsningerne samtidigt med at kunne reducere belastningerne, også skulle leve op til at
være praktisk anvendelige og økonomisk rentable.

Som projektet forløb, viste det sig at den indledende delvist eksplicitte programteori i store træk var kor
rekt, idet det lykkedes med de gældende virkemidler at skabe en positiv udvikling såvel i netværket som i
udviklingen af konkrete hjælpemidler. I denne case er det vigtigt at undersøge hvad der binder netværket
sammen, og hvad der ligger til grund for, at konkurrenter gav hinanden ”håndslag” på at arbejde med åbne
døre. Det er således mekanismer, der knytter sig til anvendelsen af netværk som virkemiddel. Ligeledes er
udviklingen fra prototype til udbredt anvendelse en proces der er afgørende for at skabe det ønskede slut
resultat. Men det er samtidig en proces der for at kunne begribes, kræver kendskab til den kulturelle, orga
nisatoriske og sociale kontekst der kendetegner de små mejerier.

En bred udbredelse af hjælpemidlet til så mange mejerier som muligt følger dog ikke umiddelbart af at sel
ve projektet er succesfuldt gennemført. Nogle af de problemer der kan opstå, blev illustreret i den indle
dende historie.

Der kan ikke indenfor en realistisk tids og ressourceramme etableres en kausal sammenhæng mellem den
direkte indsats og det langsigtede mål om at reducere nedslidning i den samlede branche. Derfor kan et
sådant effektmål ikke anvendes som det eneste succeskriterium for indsatsen. I denne case er der også
opstillet specifikke og lettere dokumenterbare delmål som fx biomekaniske mål for belastningsgraden når
det enkelte udviklede redskab testes, samt omfanget af i hvor høj grad det udviklede redskab bruges i prak
sis, og hvor mange mejerier ud over testmejeriet der anskaffer redskabet. En simpel dokumentation af så
danne måltal giver dog ikke viden om, hvorfor og hvordan det lykkes at nå til et positivt resultat. For at
kunne opnå en sådan viden, bør en evaluering inddrage analyse af de mekanismer der udfolder sig på virk
somhedsniveau. Det kan fx være motivation til adfærdsændring, implementeringsstrategiens omfang af
forpligtelse og kontrol og anvendelsesgraden i forhold til den samlede produktionsopgave.
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Arbejdstilsynets særlige tilsyn analyse af programteori

Arbejdstilsynet har indenfor de senere år udviklet en ny tilsynsstrategi der omtales som ”det særlige til
syn”. Denne tilsynsform indebærer at virksomhederne efter et besøg af Arbejdstilsynet får en tidsfrist til at
forbedre påpegede problemer i stedet for et egentligt påbud, og de får samtidig vejledning i hvad de skal
gøre for at løse problemet. Programteorien bag denne indsats er i kort form at virksomhederne gennem
muligheden for selv at løse problemet vil være mere motiverede til at forbedre arbejdsmiljøet, end hvis de
får et direkte påbud. Denne programteori udspringer af Arbejdstilsynets egne mangeårige erfaringer med
tilsynsbesøg.

Programteoriens forståelse af hvordan indsatsen vil virke, vil imidlertid kun kunne opfyldes, hvis nogle
grundlæggende forudsætninger i konteksten er opfyldt. Arbejdstilsynet skal have politisk opbakning til at
arbejde med denne kombination af kontrol og vejledning (pisk og prædiken), og de udførende tilsynsfø
rende skal have kompetencer der gør dem i stand til at udfylde rollen. På de interne linjer skal virksomhe
den have vilje og evne til at efterleve den vejledning, de modtager fra den tilsynsførende. Det kan man
imidlertid ikke forudsætte at alle virksomheder har. Programteorien kan således kun forventes at blive
opfyldt i en afgrænset del af målgruppen.

Det vil derfor være væsentligt i en evaluering af en sådan tilsynsindsats at opnå et kendskab til hvordan
indsatsen og dens virkemidler påvirker forskellige segmenter i målgruppen. At opnå et sådant kendskab
forudsætter kendskab til de tilsynsførendes praksis og til hvordan forskellige typer af aktører i virksomhe
derne reagerer på denne tilsynsform.

Implementeringen afgøres af praktikeren



Det har i mange år stået klart at praktikerne har en afgørende indflydelse på implementering. Inden for
myndighedsområdet kaldes praktikerne ’street level bureaucrats’ (SLB) (Lipsky 1971), og det har vist sig at
uanset hvor stramt man fra toppen forsøger at styre sine ’street level bureaucrats’, vil de altid forsøge at
etablere en praksis som de opfatter som meningsfuld. Det er vigtigt for ’street level bureaucrat’ernes eget
arbejdsmiljø, men det har også en god begrundelse i forhold til at få størst mulig effekt ud af udøvelsen af
myndighed. På arbejdsmiljøområdet har Black og Baldwin ( 2010) således gennemført en undersøgelse af
tilsyn med arbejdspladser. De viser hvordan den tilsynsførende bliver en afgørende formidler af den pro
gramteori, som myndigheden (Arbejdstilsynet) har fastlagt på baggrund af lovgivningen. Den tilsynsføren
de er en aktør der uanset tilsynsreglernes klarhed, udøver en række skøn gennem sin praksis. Skøn der
baseres på den tilsynsførendes faglige viden, erfaring, egne performance mål og etableringen af den kon
krete relation mellem virksomhed og tilsynsførende. Denne analyse er et godt eksempel på hvor kom
plekst det er at beskrive og forstå en indsats som arbejdstilsyn i praksis. Pointen er at afvejningen af om
man bør foretrække ”pisk”, vælge en ”gulerodsstrategi” eller fokusere på at ”prædike” ikke kan afgøres på
forhånd. Det er i mange tilfælde en afgørelse der udvikles gennem den konkrete interaktion og relation
mellem tilsynsførende og virksomhed. Myndigheden vil ifølge Black og Baldwin derfor ofte være i en kon
stant dialog med sig selv og med omverdenen om vægtningen mellem en kontrol straf strategi og en
'hjælp til selvhjælp' strategi. Dialog bør derfor heller ikke tolkes som uklarhed, men som en nødvendig
løbende undersøgelse og justering af de valgte virkemidler og af forståelsen mellem tilsynsførende og virk
somhed. En justering som er nødvendig for i den konkrete situation at opnå det bedst mulige resultat.
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7 Politikens Nudansk Ordbog med etymologi. København, 2000.  
8 Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford 1995. Opslagsordet er evidence.
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