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Regeringer, deres  lovgivningsmyndigheder og forskellige andre organer 
arbejder for at forbedre arbejdsmiljøet for dermed at mindske samfundets 
udgifter i forbindelse med ulykker og sygdom og samtidig forbedre landets 
konkurrenceevne  og  effektivitet.  Et  godt  arbejdsmiljø  kan  forbedre 
produktiviteten, fordi det bidrager til: 
n   at nedbringe antallet af personer, der går på førtidspension, eller som ikke 

er til rådighed for arbejds-markedet på grund af skader eller sygdom
n   at  reducere sundheds- og socialudgifter  i  forbindelse med skader og 

sygdom
n   at øge borgernes arbejdsevne ved at forbedre 

deres helbredstilstand
n   at forbedre produktiviteten ved at fremme mere 

effektive arbejdsmetoder og -teknologier. 

Det  er  både  den  almene  opfattelse  og 
videnskabeligt bevist, at sunde borgere og et 
sundt  samfund  i  almindelighed  er  mere 
produktive.  Det  fremgår  af  en  ny  arbejds-
markedsundersøgelse  fra Tyskland, at dårligt 
helbred reducerer sandsynligheden for, at en 
person forbliver i fuld beskæftigelse, med 6 % 
og  fordobler  risikoen  for,  at  den  pågældende  helt  holder  op  med  at 
arbejde. 

En  undersøgelse  foretaget  af  Generaldirektoratet  for  Sundhed  og 
Forbrugerbeskyttelse (1) viser, at: 

»Alt andet lige vil en forøgelse med fem år af den gennemsnitlige forventede levetid 
indebære, at et land får en årlig vækst i BNP’et på 0,3-0,5 %.« 

Undersøgelsen  »Employment of disabled people in Europe in 2002« 
(Handicappedes beskæftigelse i Europa 2002) (2) viser, at årsagen til langvarige 
helbredsproblemer eller handicap er arbejdsrelateret for 18,4 % af de berørtes 
vedkommende.

Der findes meget forskning og mange casestudier, som viser, at et godt 
arbejdsmiljø kan fremme produktiviteten på en række måder: 
n   Ressourcernes produktivitet kan forbedres gennem mindre spild, kortere 

stilstandsperioder, højere procesudbytte osv.
n   Produktkvaliteten forbedres.
n   Virksomheder tilskyndes til at indføre mere produktive arbejdsmetoder.
n   Virksomheder tilskyndes til at udskifte ældre og mindre produktiv teknologi 

og udstyr. 

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har 
sammenholdt tal for konkurrenceevne (baseret 
på tal fra Institute for Management Development 
i   Lausanne)  og  for  arbejdsmiljø  —  se 
nedenstående  graf (3).   Grafen  viser,   at 
arbejdsmiljøet  i de mest konkurrencedygtige 
lande er bedst. Dette viser om ikke andet, at 
økonomier med lave normer for arbejdsmiljø 
ikke  er  mere  konkurrencedygtige,  og  at 
investeringer  i  arbejdsmiljø  ikke  sker  på 
bekostning af konkurrenceevnen. 

National cost benefit-analyse 

En cost benefit-analyse bruges ofte til at dokumentere, at der er god ligevægt 
mellem udgifter og indtægter. En cost benefit-analyse er defineret som: 

»En teknik til at vurdere de samlede omkostninger og fordele i økonomiske enheder 
på samfundsniveau eller ved et bestemt projekt ... et værktøj, som synliggør de 
økonomiske konsekvenser, og som kan bidrage til den politiske debat. (4)

En cost benefit-analyse kan bruges til at:
n   sammenligne muligheder for at afdække, hvilken af dem der medfører de 

største fordele til de laveste omkostninger

(1)  The contribution of health to the economy in the European Union (http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf). 
(2)   For yderligere oplysninger, se http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-026/EN/KS-NK-03-026-EN.PDF.
(3)   Graf reproduceret fra “Safety in numbers”, ILO (http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/report_eng.pdf).

Tabel: Konkurrenceevne og sikkerhed (World Economic Forum, ILO/SafeWork).

Lande med mindre udviklede arbejdsmiljøsystemer 
bruger en meget stor del af deres BNP på ar-
bejdsrelaterede skader og sygdomme — hvilket 
fjerner ressourcer fra mere produktive aktiviteter.

Ifølge  skøn  fra  ILO  koster  arbejdsrelaterede 
sygdomme  og  skader  op  til  10 %  af  BNP’et  i 
Latinamerika sammenholdt med ca. 2,6-3,8 % i EU.
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n   identificere  de  største  udgifter  i  forbindelse  med  overholdelse  af 
lovgivningen og reducere dem (uden at forringe arbejdsmiljøet)

n   påvise fordelene ved regulering
n   kvalificere  medlemsstaternes  beslutninger  om  tiltagenes  relative 

vigtighed
n   sikre en åben og gennemsigtig beslutningstagningsproces.

Det overordnede mål med lovgivernes og medlemsstaternes cost benefit-
analyse er at forbedre lovgivningens kvalitet. Anvendelsen af økonomiske 
værdier er med til at gøre beslutningerne gennemsigtige og konsekvente.

Men det må erkendes, at en cost benefit-analyse også har sine begrænsninger. 
Den britiske sundheds- og sikkerhedsmyndighed udtaler i den forbindelse:

»en cost benefit-analyse er et effektivt værktøj, som kan kvalificere de politiske 
beslutninger, men man må ikke tro, at den giver et mere nøjagtigt billede, end de 
tilgængelige data tillader.« (5)

Cost benefit-analyseberegninger er behæftet med usikkerhed og bør kun 
indgå som et led i beslutningsprocessen.

Incitamenter for virksomheder

Der er bred interesse for at bruge incitamenter til at tilskynde virksomhederne 
til at indføre et godt arbejdsmiljø. Forskning viser, at de centrale faktorer, der 
motiverer virksomhederne, er:
n   at promovere sig selv som socialt ansvarlige, godt ledede organisationer
n   at opfylde kundernes forventninger til et godt arbejdsmiljø
n   at nedbringe forsikringsudgifterne
n   at bevare produktiviteten og en god arbejdsmoral i virksomheden samt 

at  udvikle  muligheden  for  at  rekruttere  og  beholde  kvalificerede 
medarbejdere

n   at nedbringe sygefravær.

Det har ført til  iværksættelsen af en række initiativer, som skal overbevise 
virksomhederne om, at et godt arbejdsmiljø kan betale sig, og skabe en 
tydeligere forbindelse mellem arbejdsmiljø og virksomhedens resultater. 
Disse initiativer har en lang række forskellige mål.

1. Øget kendskab til fordelene ved et godt arbejdsmiljø

Der er en tendens  til, at virksomhederne  forlader sig på deres »sunde 
dømmekraft«, når de skal vurdere fordelene ved et godt arbejdsmiljø. Der 
er  ikke umiddelbart meget, der tyder på, at de søger at  få  foretaget en 
cost benefit-analyse  for at bevise, at det kan betale  sig med et godt 
arbejdsmiljø. Der er derfor blevet udformet en række initiativer for at kaste 
lys på arbejdsmiljørelaterede succesfaktorer  for virksomheden såsom 
omdømme,  behov  i  forsyningskæden,  omkostningskontrol  (f.eks. 
forsikringspræmier) og motiverede medarbejdere. Da mange af disse 
faktorer kun vanskeligt lader sig måle (især i små virksomheder), bliver det 
endnu vigtigere at sætte fokus på kvalitative fordele snarere end talbaserede 
cost benefit-analyser.

2.  Sammenkobling af et godt arbejdsmiljø og fordele for virksomheden

En  række  overvejelser  ligger  bag  incitamenternes  udformning,  art  og 
anvendelsesområde.

For det første skal incitamenterne være relateret til de succesfaktorer, som 
udgør en motivation for virksomhederne. De vigtigste faktorer er omdømmet, 
forsyningskæden,  forsikringer, produktiviteten og motivationen hos de 
ansatte.

For det andet er det meget vigtigt at maksimere forbindelsen mellem et godt 
arbejdsmiljø i virksomheden og disse incitamenter. Virksomhederne skal tro 
på, at rentabiliteten afspejler deres indsats for arbejdsmiljøet.

For det tredje kan incitamenterne til at forbedre arbejdsmiljøet forstærkes. 
Staten kan f.eks. kræve, at kontrahenter opfylder visse arbejdsmiljønormer.

Endelig er der forskelle mellem, i hvor høj grad disse incitamenter påvirker 
virksomhederne alt efter deres størrelse og sektor. Byggefirmaer påvirkes 
måske i højere grad af kundernes krav end en lille detailhandlende.

Almindelige incitamenter er f.eks.:
n   at  anerkende  en  god/dårlig  indsats  på  arbejdsmiljøområdet  med 

henholdsvis priser og offentlig omtale
n   at tilskynde til offentlig omtale af indsats på arbejdsmiljøområdet
n   at skabe sammenhæng mellem forsikringsudgifter og arbejdsmiljøindsats
n   at inddrage kriterier vedrørende arbejdsmiljø, når der vælges kontrahent
n   at tilskynde investorerne til at interessere sig for arbejdsmiljøspørgsmål.

3. Økonomisk støtte og støtte til forbedring af arbejdsmiljøet

Udgifterne til at forbedre arbejdsmiljøet og manglen på viden i virksomhederne 
om, hvordan man gør det, kan udskyde forbedringer. Nogle af incitamenterne 
går derfor ud på at mindske eller kompensere for arbejdsmiljøudgifterne og 
give  adgang  til  billig  eller  gratis  rådgivning.  Det  kan  f.eks.  være 
skatteincitamenter, økonomisk  støtte  til  små virksomheder  samt billig 
rådgivning og bistand.

Du kan få flere oplysninger om arbejdsmiljø og økonomiske resultater på: 
http://osha.europa.eu/topics/business/performance

Du kan få  flere oplysninger om arbejdsmiljø og økonomiske resultater  i 
Danmark på: www.at.dk
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(4)   The costs and benefits of occupational safety and health (http://www.eurofound.eu.int /publications/files/EF9844EN.pdf).
(5)  N. Hallet, »The UK experience«, Magazine of the European Agency for Safety and Health at work, nr. 1, 1999.

Identifikation af drivkræfter for 
virksomhederne

Tilpasning af dem  
til incitamenterne

Forstærkelse  

af drivkræfterne
Offentliggørelse  
af drivkræfterne


