
 

Kortlægningsmetoder i forbindelse med APV – fordele og ulemper 
 

Metode Fordele Ulemper 

Arbejdsmiljørundering 
Arbejdsmiljøgruppen går rundt 
til medarbejdere, ser på arbejds-
funktioner eller arbejdspladser. 
Anvender evt. checkskema. Ana-
lyserer og laver handlingsplan. 

 
Metoden er nem at bruge. Den synliggør 
arbejdsmiljøgruppen og giver den anled-
ning til at komme rundt og drøfte ar-
bejdsmiljøet med de ansatte. Arbejdsste-
dets indretning kan checkes ensartet og 
systematisk. Runderingen kan gennemfø-
res, når arbejdsmiljøgruppen har tid. 

 
Dem, der gennemfører runden kan kom-
me til at "hænge" på problemerne. 
APV’en kan få for meget fokus på det fysi-
ske og det indretningsmæssige og for lidt 
på det psykiske arbejdsmiljø. Metoden 
giver ikke nødvendigvis en fælles forståel-
se af arbejdsmiljøproblemerne. 
 

(Dialog)møder 
Arbejdsmiljøgruppen afholder et 
eller flere medarbejdermøder, 
hvor problemregistrering, analy-
se og handlingsplan laves. 

 
Metoden er god til at identificere det 
psykiske arbejdsmiljø, og den giver en høj 
grad af deltagerinvolvering. Metoden 
indeholder desuden medarbejdernes pri-
oritering samt giver input til løsninger og 
handlingsplan, hvilket er med til at styrke 
medarbejderne engagement og ansvar-
lighed i forhold til at gennemføre af løs-
ningerne.  

 
Den kræver desuden åbenhed og tillid på 
arbejdspladsen, specielt mellem leder og 
ansatte. De problemer, som kun vedrører 
få, prioriteres ikke. Metoden kan supple-
res med andre metoder, for eksempel 
checkliste eller sikkerhedsrunde. Meto-
den kræver en trænet mødeleder, der 
kan distancere sig fra de konkrete pro-
blemstillinger. Metoden opfanger måske 
ikke alle relevante problemer.  
 

Fokusgruppeinterview 
Interview af 10-12 medarbejde-
re ud fra i forvejen fastlagte 
temaer. 

 
Er velegnet til det psykiske arbejdsmiljø. 
Metoden giver en nuanceret kortlægning 
af arbejdsmiljøet og en fælles forståelse 
af problemstillingerne blandt de, der del-
tager. Metoden er også velegnet til at 
pege på og få nuancerede forslag til løs-
ninger indenfor fokuspunkterne.  

 
Metoden kræver en ekstern konsulent. 
Metoden er ret tidskrævende og kortlæg-
ger ikke nødvendigvis alle problemer, og 
lever således ikke alene op til de lovgiv-
ningsmæssige krav. Metoden kan eventu-
elt suppleres med checklister.  
 
 

Værdsættende undersøgelse 
- AI eller arbejdspladsudvikling, 
hvor man tager udgangspunkt i 
det positive fremtidsbillede, 
som man gerne vil nå.  

 
Den positive indfaldsvinkel fremmer ly-
sten til at formulere fælles arbejdsmiljø-
mål. Alle engageres og ressourcerne bru-
ges konstruktivt – i modsætning til ”pro-
blem”-metoder, hvor man hænger fast i 
noget, der tangerer brok. 

 
De lovmæssige krav til vurdering af de 
fysiske rammer indfris nok ikke i fuld ud-
strækning. Metoden bør derfor suppleres 
med anden kortlægningsmetode, der 
sikrer, at der sker en vurdering af alle de 
fysiske forhold. 
 

Spørgeskemaundersøgelser 
Kan gennemføres med ene åbne 
spørgsmål, lukkede spørgsmål 
eller i en kombination. Arbejds-
miljøgruppen analyserer resulta-
tet og fremlægger det for med-
arbejderne. Handlingsplan ud-
arbejdes herefter. 

 
Alle kan give sin mening til kende, og ar-
bejdspladsen får et samlet overblik over 
medarbejdernes opfattelse af arbejdsmil-
jøet. Metoden er desuden en mulighed, 
hvor de ansatte er spredt på flere geogra-
fiske enheder eller hvor der er skifte-
holdsarbejde.  Ved åbne spørgsmål er der 
mulighed for at de problemer, der af 
medarbejderne opfattes som de vigtigste, 
kan komme frem i lyset. 
 

 
Metoden giver ikke nødvendigvis en fæl-
les forståelse for problemerne, eller en-
gagerer de ansatte i forhold til løsning af 
problemerne. Metoden er ikke specielt 
velegnet til at nuancere komplekse pro-
blemstillinger. Metoden kortlægger kun 
de områder, der spørges til. Arbejdsmiljø-
gruppen kan få mange problemer at for-
holde sig til – og skal derfor være god til 
at systematisere og til at styre rmødet, 
hvor problemerne fremlægges. 



 
 
 
   

 

 
 

Checklister 
Anvendelse af checklister til 
kontrol og eftersyn – anvendes 
enten af arbejdsmiljøgruppen 
eller af medarbejdere. 

 
Metoden er nem og relativ hurtig at bru-
ge. Afhængig af valget af checklisten sik-
rer metoden, at man kommer omkring 
alle gængse problemstillinger indenfor 
arbejdsområdet. 
  

 
Den eller de der udfylder checklisten kan 
komme til at "hænge" på problemerne. 
Metoden giver ikke uden videre en fælles 
forståelse af problemerne. Det kan være 
svært at fange aspekterne i det psykiske 
arbejdsmiljø.  
 

APV i billeder 
Digitale billeder anvendes til at 
kortlægge og beskrive arbejds-
pladsforhold.  

 
Metoden er særlig velegnet til synlige 
problemer, for eksempel ulykkesrisiko og 
dårlige arbejdsstillinger. Den er god som 
afveksling til skriftlig og mundtlig kom-
munikation, som for nogle kan være svær 
og for andre fortærsket.  
 

 
Ikke egnet til problemer, der ikke kan ses, 
og opfylder således ikke i sig selv de lov-
mæssige krav. Metoden skal suppleres 
med andre metoder, for eksempel dia-
logmetoden.  

Risikovurdering 
En metode, hvor man sammen-
holder sandsynligheden for at 
noget sker med alvorligheden 
eller konsekvensen af hændel-
sen (f.eks. ved vurdering af støj, 
udsættelse for kemikalier, tunge 
løft, vold).  

 
Metoden sikrer, at problemet bliver 
grundigt undersøgt, og at årsagerne ud-
redes. Metoden giver et overblik over 
arbejdsmiljøets status i forhold til lovgiv-
ningskrav. Metoden er nødvendig i visse 
sammenhænge. 

 
Nogle arbejdsmiljøproblemer er vanskelig 
at risikovurdere, for eksempel det psyki-
ske arbejdsmiljø. Metoden kræver ofte 
arbejdsmiljøprofessionel assistance og 
kan være ressourcekrævende. Der skal 
afsættes midler til det. Metoden engage-
rer ikke nødvendigvis medarbejderne i 
APV-arbejdet eller sikrer, at de ansattes 
egen oplevelse af arbejdsmiljøet kommer 
frem. 
  

Ekspertvurdering 
Der inddrages en ekspert til ale-
ne eller sammen med medar-
bejdere at udarbejde en APV for  
en arbejdsplads eller dele af en 
arbejdsplads. 

 
Metoden sikrer, at problemet bliver 
grundigt undersøgt, samt at årsagerne 
udredes. Metoden giver et overblik over 
arbejdsmiljøets status i forhold til lovgiv-
ningskrav.  

 
Metoden kræver arbejdsmiljøprofessionel 
assistance og kan være ressourcekræven-
de. Der skal afsættes midler til det. Me-
toden engagerer ikke nødvendigvis med-
arbejderne i APV-arbejdet eller sikrer, at 
de ansattes egen oplevelse af arbejdsmil-
jøet kommer frem.  
 


