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Case-virksomhedernes historier 
 

DEFCO i Århus og Tulip Vejle Nord har fungeret som case-virksomheder i projektet, og deres 
erfaringer mv. er beskrevet under dette faneblad. Begge virksomheder har under projektet 
bidraget med konstruktive input, der har været væsentlige for 
udformningen af drejebogen. 
 
Formålet med afsnittet er en omtale af virksomhederne og en 
generel beskrivelse af erfaringerne med projektet. Afsnittet 
indeholder også en konkret præsentation af de materialer, 
virksomhederne har udarbejdet såvel som en gennemgang af opnåede effekter og resultater.  
 
Der er også givet et bud på, hvordan resultaterne af før- og 
eftermålingen kan præsenteres. Det kan ses af de vedlagte 
diagrammer udarbejdet på baggrund af resultaterne fra DEFCO. 
 
Tanken er, at I kan hente inspiration i dette afsnit, særligt ved at 
gennemlæse virksomhedernes informationsfoldere!  
 
 
Afsnittet indeholder: 

• En generel omtale af virksomhederne 
• Den udarbejdede informationsfolder, indeholdende virksomhedernes 

færdselspolitik, færdselsregler, rollemodelbeskrivelser og andre nyttige oplysninger 
• Eksempel på udleveret spørgeskema 
• Præsentation af resultater og effekter 

 
 
CD 
Det beskrevne materiale kan hentes på den vedlagte CD i mappen ”Historier fra case-
virksomhederne, DEFCO og Tulip”. 
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DEFCO 
 

Virksomheden DEFCO, der er en forkortelse af 
"Delicious Food Company", blev etableret i 1982 af  
ingeniør Knud Czaja. Virksomhedens overordnede mål er at udvikle, producere og sælge 
fødevarer med udgangspunkt i kundens behov. Virksomheden er beliggende centralt i Århus 
N. 
 
DEFCO udvikler spændende og innovative produkter med udgangspunkt i 4 hjørnesten som 
en integreret del af virksomhedens forretningsfilosofi:  
 
Fokus på høj kvalitet 
Fokus på efterspørgsel og hurtig reaktion på skiftende behov på markedet 
Fokus på kundens behov 
Fokus på fleksibilitet og effektivitet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEFCO beskæftiger i dag ca. 175 medarbejdere, hvoraf en betydelig del har anden etnisk 
oprindelse end dansk. Især er der mange medarbejdere med polsk, rumænsk og 
vietnamesisk oprindelse, og det giver en del udfordringer i forhold til information og 
kommunikation. 
 
 
Arbejdsmiljøarbejdets organisering 
På DEFCO tæller arbejdsmiljøorganisationen 10 mand. Fabriksdirektøren er formand, 
produktionschefen er daglig sikkerhedsleder, og derudover er der 4 arbejdsmiljøgrupper, hver 
indeholdende en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant. 
 
 
Styregruppe 
I forbindelse med projektet om intern færdsel blev det nedsat en styregruppe bestående af 
fabriksdirektøren, produktionschefen / daglig sikkerhedsleder, teknisk chef 
(ledelsesrepræsentant i arbejdsmiljøgruppe) samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter. 
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Baggrund for at deltage i projektet 
Efter projektet var godkendt i kødindustriens arbejdsmiljøudvalg (KAU) blev arbejdet med at 
finde 2 egnede case-virksomheder igangsat. DEFCO meldte sig hurtigt på banen, idet 
virksomheden var bevist om udfordringerne i den interne færdsel, bl.a. på baggrund af 
risikoen for adfærdsbetingede arbejdsulykker, materielle skader og en udfordrende intern 
logistik. 
 
 
Fysisk sikring 
På DEFCO er produktionen beliggende i ældre bygninger, der ikke oprindeligt er designet til 
kødforarbejdning. Det betyder snævre gangarealer, meget krydsende trafik og i det hele taget 
en intern logistik med mange udfordringer. Der var ikke foretaget nogen form for fysisk sikring 
af den interne færdsel, så dette skulle igangsættes før arbejdet med adfærden.  
 
Den interne færdsel blev kortlagt ved brug af ”spaghetti-metoden”, jf. Pixibog – ”regulering af 
den interne færdsel”. Det gav anledning til række fysiske tiltag, bl.a. hajtænder ved krydsende 
færdsel, opmærkning af områder for placering af gods, og hvor der håndteres gods i en højde 
over 2 m samt visuelt signal på trucks ved løft over 2 m. Derudover blev der etableret en del 
skiltning. En fysisk adskillelse af kørende og gående var kun muligt på dele af virksomheden, 
pga. de snævre pladsforhold. 
 

 
 
 
 
 
 

Adfærd og faserne 
DEFCO har fulgt faserne i drejebogen med den undtagelse, at seminariet for ledelse og 
arbejdsmiljøudvalg blevet slået sammen med uddannelsesdagen for arbejdsmiljøorgani-
sationen, idet arbejdsmiljøorganisation tæller få medlemmer. 
 
 
Under forløbet er der udarbejdet: 
Informationsfolder indeholdende færdselspolitik, færdselsregler, oplysning om den fysiske 
sikring samt retningslinjer for sikkerhedsgennemgang, materielle skader, vedligeholdelse / 
eftersyn og instruktion. 
 
Spørgeskema til før- og eftermåling 
 
 
Alt udarbejdet materiale er udarbejdet på hhv. dansk, polsk, rumænsk og engelsk med henblik 
på at sikre en effektiv og ”forståelig” information til alle medarbejdere. Alle medarbejdere har 
modtaget informationsfolderen. 
 
Før indsatsperioden blev der på et fællesmøde gennemført en samlet information til alle på 
virksomheden. Det var fabriksdirektøren, der informerede, og det understregede vigtigheden 
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af projektet. Derudover blev der holdt informationsmøder på afdelingsniveau ved afdelings-
ledelse og styregruppen. 
 
Skemaer til før- og eftermålinger med tilhørende information blev sendt til medarbejderne som 
bilag til lønsedlen. 
 
Som en ekstra dimension besluttede DEFCO, som en del af projektet, at lave en 
godkendelsesordning for, hvem der måtte køre truck og stablere. Enkelte ansatte med gyldigt 
truckcertifikat blev ikke godkendt, da erfaringen viste, at de ikke var i stand til at køre 
forsvarligt trods flere påtaler gennem tiden! 
 
Klippekortet blev anvendt i hele indsatsperioden og fik også en ekstra dimension. Det blev 
designet med en forside og en bagside. Forsiden for overtrædelser, der øjeblikkeligt ville give 
et klip, f.eks. manglende overholdelse af vedtagne færdselsregler. Bagsiden for mindre 
påtaler, hvor tredje påtale udløste et klip, f.eks. forkert placering af gods. Se klippekortet i 
DEFCOs informationsfolder! 
 
I indsatsperioden blev der løbende arbejdet med de forskellig registreringer, ligesom der blev 
udført sikkerhedsgennemgang hver måned. DEFCO har i den forbindelse været meget 
tilfredse med drejebogens værktøjer i form af forskellige registreringsskemaer, osv. Ledelsen 
og arbejdsmiljørepræsentanterne arbejdede derudover med opgaverne som rollemodeller 
med udgangspunkt i de udarbejdede rollemodelbeskrivelser. 
 
 
Resultater og effekter 
Der er opnået gode resultater og effekter under indsatsperioden, og DEFCO håber at kunne 
fastholde de gode vaner fremover!! 
 
Før- og eftermålingen tog udgangspunkt i de 6 spørgsmål, der fremgår af vedlagte 
spørgeskema. 
 
Resultaterne kan ses af de vedlagte grafiske stolpediagrammer.  
 
Resultatet af indsatsperioden og de igangsatte aktiviteter er meget tydelig. Procentdelen af 
medarbejdere, der ”meget ofte” vurderer, at ”de selv”, ”ledelsen” og ”arbejdsmiljørepræsen-
tanter” har en sikker adfærd i færdslen stiger markant ved efter-målingen. Det samme resultat 
ses, omend i mindre grad, når medarbejderne vurderer, hvor ofte ”de selv”, ”ledelsen” og 
”arbejdsmiljørepræsentanter” henvender sig direkte til medarbejderne om sikker adfærd i 
færdslen. 
 
Resultaterne viser, at indsatsperioden er med til at skabe fokus og ændre adfærden i en 
positiv og hensigtsmæssig retning! 
 
Under indsatsperioden blev der ikke konstateret særlige afvigelser i forbindelse med 
sikkerhedsgennemgange. 
 
Der blev kun registreret få tilløb til ulykker, og ingen havde direkte relation til den interne 
færdsel. 
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Der blev foretaget registrering af materielle skader under hele indsatsperioden, og disse er 
sammenholdt med niveauet før indsatsperioden. Der har ikke kunnet konstateres fald i 
udgifterne. Virksomheden vurderer, at dette snarere skyldes de indretningsmæssige forhold, 
snævre pladsforhold, frem for en uhensigtsmæssig adfærd. Der er dog en klar forventning 
om, at udgifterne vil falde fremover! 
 
En enig styregruppe, ledelse og arbejdsmiljøorganisation på DEFCO fremhæver ubetinget 3 
forhold, som de vigtigste i arbejdet mod en sikker adfærd i den interne færdsel. 
 
De 3 forhold er information, ledelsens og arbejdsmiljørepræsentanternes synlighed som 
rollemodeller samt klippekortet. 
 
Informationen har medført, at medarbejdernes viden om den interne færdsel er på plads og 
forstået. Det har betydet, at medarbejdernes holdninger kan dannes på det ”rigtige” grundlag. 
 
Ledelsens og arbejdsmiljørepræsentanternes synlighed som rollemodeller, hvor de løbende 
har uddelt ris og ros, har virket og har udover en mere sikker adfærd også skabt større 
respekt og forståelse for det samlede arbejdsmiljøarbejde. 
 
Klippekortet har sendt et klart signal om, at uhensigtsmæssig adfærd og overtrædelse af 
reglerne har konsekvenser. Den fysiske udlevering af klippekortet til medarbejderne har skabt 
det ønskede fokus hos den enkelte. Der er således kun uddelt et enkelt klip og ganske få 
påtaler. 
 
DEFCO udtrykker samlet set stor tilfredshed med projektet og har erfaret, at målrettet fokus 
kan ændre adfærden og styrke det samlede arbejdsmiljøarbejde, herunder også forståelsen 
og respekten for arbejdsmiljøorganisationens arbejde! 
 
DEFCO agter derfor at implementere projektets elementer for at fastholde og forankre den 
sikre adfærd i den interne færdsel fremover! 
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Tulip Food Company, Vejle Nord 

 

Virksomheden 
Tulip Food Company har rødder helt tilbage til 1887, hvor andelsslagteriet i Vejle blev 
grundlagt som en del af den udvikling, der skabte grundlaget for den industrielle produktion af 
fødevarer i Danmark. Tulip Food Company er en moderne fødevarevirksomhed med vægt på 
høj kvalitet og fødevaresikkerhed. 
 
Hos Tulip Vejle Nord produceres en lang række kendte konservesprodukter. Tulip i Vejle 
beskæftiger i dag ca. 330 medarbejdere. 
 

Arbejdsmiljøarbejdets organisering 
Tulip Vejle Nord har en arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljøudvalg, arbejdsmiljøgrupper 
fordelt på 8 afdelinger og en daglig sikkerhedsleder. 
 

Styregruppe 
I forbindelse med projektet om intern færdsel blev der nedsat en styregruppe bestående af 
formanden for arbejdsmiljøudvalget, daglig sikkerhedsleder samt to arbejdsmiljørepræsen-
tanter. 
 

Baggrund for at deltage i projektet 
Efter projektet var godkendt i kødindustriens arbejdsmiljøudvalg (KAU) blev arbejdet med at 
finde 2 egnede case-virksomheder igangsat. Tulip Vejle Nord meldte sig hurtigt på banen, idet 
virksomheden havde fokus på udfordringerne i at finde løsninger på regulering af den interne 
færdsel, bl.a. på baggrund af risikoen for arbejdsulykker, udgifter til materielle skader og en 
udfordrende intern logistik. 
 

Fysisk sikring 
Trange pladsforhold kombineret med meget krydsende trafik samt hele den interne logistik var 
udfordringen, da arbejdet med at finde løsninger blev igangsat. Før projektet var der kun 
arbejdet med fysisk sikring i begrænset omfang, så denne opgave skulle revurderes og 
gennemføres, før arbejdet med adfærden kunne begynde.  
 
Den interne færdsel blev kortlagt ved brug af ”spaghetti-metoden”, jf. Pixibog – ”Regulering af 
den interne færdsel”. Arbejdsmiljøgrupperne og medarbejdere blev involveret i processen, og 
det gav anledning til række fysiske tiltag, bl.a. hajtænder ved udkørsel fra porte og anden 
krydsende færdsel, opsætning af spejle samt montage af blink på trucks ved løft over 2 meter. 
 
En total adskillelse af kørende og gående var ikke mulig på virksomheden, pga. de begræn-
sede pladsforhold. 
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Adfærd og faserne 
Tulip Vejle Nord har fulgt faserne i drejebogen med undtagelse af klippekortet. På Tulip var 
der således i forvejen velkendte retningslinjer for mundtlige og skriftlige advarsler. 
 
Der er under forløbet udarbejdet en folder indeholdende færdselspolitik, retningslinjer for den 
interne færdsel, sikkerhedsrundering, materielle skader og andet relevant information. Denne 
er udleveret til alle medarbejdere. 
 
Skemaer til før- og eftermålinger med tilhørende information blev givet til medarbejderne i 
forbindelse med afdelingsmøder for at sikre en høj svarprocent. 
 
I indsatsperioden blev der løbende arbejdet med de forskellige registreringer, ligesom der blev 
udført sikkerhedsrundering hver måned. Skemaerne fra drejebogen er blevet anvendt til 
opgaverne. 
 
Ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanter arbejdede derudover med opgaverne som rolle-
modeller med udgangspunkt i de udarbejdede rollemodelbeskrivelser. 
 
Styregruppen har holdt opsamlingsmøder hver 14. dag i perioden med henblik på at sikre 
fremdrift i projektet. 
 

Resultater og effekter 
Der er opnået gode resultater og effekter under indsatsperioden. 
 
Før- og eftermålingen tog udgangspunkt i de 6 spørgsmål, der fremgår af vedlagte 
spørgeskema. 
 
Resultatet af indsatsperioden og de igangsatte aktiviteter er meget tydelig. Procentdelen af 
medarbejdere der ”meget ofte” vurderer, at de selv, ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanter 
har en sikker adfærd, stiger ved eftermålingen. Det samme gør sig gældende når man ser på 
spørgsmålet om man selv, arbejdsmiljørepræsentanten eller lederen henvender sig til kolleger 
og medarbejdere om sikker adfærd i færdslen. 
 
Der er altså skabt en øget bevidsthed om den interne færdsel og adfærden. 
 
Der blev registreret få tilløb til ulykker i indsatsperioden, og ingen havde direkte relation til den 
interne færdsel. 
Der bliver foretaget registrering af materielle skader på virksomheden. Det er på kort sigt 
vanskeligt at sammenholde disse med niveauet før indsatsperioden, og det kan dermed ikke 
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for nuværende vurderes, om den ændrede adfærd giver mindre udgifter til materielle skader.  
På Tulip Vejle Nord forventes det dog at have en effekt på den lange bane. 
 
Tulip Vejle Nord havde en forventning om at få styr på den interne færdsel og adfærden, og 
det er generelt blevet indfriet. Flere budskaber og erfaringer fra styregruppen er nævnt 
nedenfor. 
 
Erfaringerne med kortlægning af den interne færdsel efter spaghetti-metoden har været 
positiv. Alle har oplevet metoden som enkel og overskuelig. 
 
Især involvering af de respektive arbejdsmiljøgrupper har givet et godt grundlag for at 
implementere hensigtsmæssige og brugbare løsninger. Vurderinger af den fysiske sikring og 
behov for eventuelle yderligere tiltag vil fremover være en fortløbende proces hos Tulip  
 
Seminar for ledelse og Arbejdsmiljøudvalg blev oplevet som vigtig for at skabe ensartet viden 
og holdninger omkring sikkerhed og adfærd. Tulip Vejle Nord anbefaler, at hele ledergruppen 
med fordel kan involveres inden afholdelse af uddannelsesdag for arbejdsmiljøorganisationen. 
Dette for at tydeliggøre formålet og forståelsen for processen, og dermed give et bedre 
fundament for implementeringen. 
 
Folder med information om færdselspolitikker og retningslinjer blev uddelt til alle medarbej-
dere. Informationen har medført, at medarbejdernes viden om den interne færdsel er fælles. 
Det har betydet, at medarbejdernes holdninger kan dannes på et fælles grundlag. 
 
Ledelsens og arbejdsmiljørepræsentanternes synlighed som rollemodeller, hvor de løbende 
har haft dialog med kolleger og medarbejdere om adfærden, har virket. Ledelsen og arbejds-
miljørepræsentanter oplever generelt den øgede bevidsthed om egen rolle, som et meget 
positivt element. 
 
Arbejdsmiljørepræsentanter oplever, at det er en fordel med klare og aftalte retningslinjer, når 
eventuelle afvigelser skal drøftes med kollegerne. For lederne har de klare og aftalte retnings-
linjer generelt skabt større fokus på deres egen forståelse for det at være rollemodel. Og så er 
det i det hel taget blevet tydeliggjort for alle, at overtrædelser af aftalte sikkerhedsregler og 
retningslinjer har konsekvenser. 
 
For at fastholde fokus, vil information og fokus på sikkerhed i den interne færdsel fremover 
blive et punkt på afdelingsmøder. 
 
En proces er nu igangsat, og på Tulip Vejle Nord er de bevidste om, at kulturændringer tager 
tid og kræver vedholdenhed. For at fastholde engagementet er det bl.a. besluttet at fortsætte 
med møder i styregruppen omkring færdsel og adfærd. Og så implementeres intern færdsel 
og adfærd fremover som fast fokuspunkt på de sikkerhedsrunderinger, der gennemføres i 
virksomheden. 
 
Tulip i Vejle Nord har desuden oplevet det positivt med ekstern bistand ved ALECTIA. Friske 
øjne ser andre problemer, behov og muligheder. 
 
Tulip i Vejle Nord udtrykker samlet set tilfredshed med projektet og har erfaret, at målrettet 
fokus kan ændre adfærden og sikkerheden, og styrke det samlede arbejdsmiljøarbejde! 
 


