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Re�erin�ar, deras tillsynsmyndi�heter och andra or�an strä��ar e�ter att �örbättra 
arbetsmil�ön �ör att minska samhällets kostnader �ör skador och s�ukdomar och 
samtidi�t hö�a konkurrenskra�ten och den nationella e��ekti��iteten� En �od 
arbetsmil�ö kan bidra till hö�re �rodukti��itet �enom att
n  �ärre �ersoner ��r i �örtids�ension eller inte kan 

arbeta ����a� skada eller s�ukdom,
n  hälso- och s�uk���rdskostnaderna och de sociala 

kostnaderna �ör skador och s�ukdomar 
minskas,

n  människors arbets�örm��a ökar tack ��are bättre 
hälsa, och

n  �rodukti��iteten ökar �enom att �öreta�en 
stimuleras att an��ända e��ekti��are arbetsmetoder 
och tekniker�

Intuiti��t känner man – och detta är ä��en ob�ekti��t 
be��isat – att en �od hälsa ska�ar hö�re 
�rodukti��itet b�de �ör indi��iden och �ör samhället 
som helhet�   I en tysk arbetsmarknadsundersöknin� 
konstaterades att ��id ohälsa minskade sannolikheten �ör att en �erson skulle 
stanna k��ar i �ull sysselsättnin� med 6 �rocent och risken �ör att han eller hon 
skulle lämna arbetskra�ten helt och h�llet �ördubblades�

I en undersöknin� som �enom�ördes a�� Euro�eiska kommissionens 
�eneraldirektorat �ör hälsa och konsumentskydd (1) konstaterade man 
�öl�ande:

”Med alla andra förutsättningar lika skulle en förlängning med fem år av den 
förväntade livslängden innebära att ett land får 0,3–0,5 procent högre årlig tillväxt 
i BNP.”

I undersöknin�en Employment of disabled people in Europe in 2002 
[Sysselsättnin�en �ör �unktionshindrade i Euro�a 2002] (2) �ann man att 

l�n���ari�a hälso�roblem eller �unktionsnedsättnin�ar ��ar arbetsrelaterade 
�ör 18,4 �rocent a�� �ersonerna�

Det �inns mycket �orsknin� och m�n�a �allstudier som ��isar att arbetsmil�ön 
kan stimulera �rodukti��iteten �� �lera sätt:

n  Resurs�rodukti��iteten hö�s tack ��are mindre 
s��inn, kortare stillest�ndstider, hö�re �ro-
cessa��kastnin� os���

n  Produktk��aliteten �örbättras�
n  Företa�en stimuleras att ut��eckla mer 

�rodukti��a arbetsmetoder�
n  Företa�en stimuleras att byta ut äldre och 

mindre �rodukti�� teknik och utrustnin��

Internationella arbetsor�anisationen (ILO) har 
ritat u�� konkurrenskra�tsranknin�en (baserad 
�� ranknin�en �r�n Lausanne Institute �or 
Mana�ement De��elo�ment) mot sin e�en 
arbetsmil�öranknin� – se dia�rammet nedan (3)� 

Dia�rammet ��isar att länder med större konkurrenskra�t har bättre 
arbetsmil�öranknin�� Detta �ekar �tminstone �� att ekonomier med lä�re 
arbetsmil�östandard inte är mer konkurrenskra�ti�a och att arbetsmil-
�öin��esterin�ar inte �örs �� bekostnad a�� konkurrenskra�ten�

Nationell kostnads- och intäktsanalys

Kostnads- och intäktsanalyser an��änds o�ta �ör att se till att de �t�ärder man 
��idtar ska�ar en rimli� balans mellan kostnader och intäkter� Kostnads- och 
intäktsanalys är

”[e]n teknik för att värdera de totala kostnaderna och intäkterna i monetära enheter 
på samhällsnivå eller för ett visst projekt … ett verktyg som synliggör de ekonomiska 
konsekvenserna och som kan bidra till den politiska debatten.” (4)

(1)  The contribution of health to the economy in the European Union [Hälsans bidra� till EU:s ekonomi] (htt�://ec�euro�a�eu/health/�h_o��er��iew/Documents/health_
economy_en��d�)� 

(2)  Mer in�ormation �inns �� �öl�ande webbadress: (htt�://e���eurostat�cec�eu�int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-026/EN/KS-NK-03-026-EN�PDF)�
(3)  Dia�rammet är hämtat �r�n ”Sa�ety in numbers”, ILO (htt�://www�ilo�or�/�ublic/en�lish/�rotection/sa�ework/worldday/re�ort_en���d�)�

Diagram: Konkurrenskraft och säkerhet (Världsekonomiskt forum, ILO/SafeWork).

Länder med mindre ut��ecklade arbetsmil�ösystem 
lä��er en mycket större andel a�� BNP �� 
arbetsrelaterade skador och s�ukdomar – ��ilket tar 
resurser �r�n mer �rodukti�� ��erksamhet�

ILO beräknar att arbetsrelaterade s�ukdomar och 
olyckor kostar u�� till 10 �rocent a�� BNP i 
Latinamerika, �äm�ört med endast 2,6–3,8 
�rocent i EU�
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Fördelarna med en kostnads- och intäktsanalys är att man kan
n  �äm�öra olika alternati�� �ör att se ��ad som �er störst intäkter till de lä�sta�äm�öra olika alternati�� �ör att se ��ad som �er störst intäkter till de lä�sta 

kostnaderna,
n  identi�iera de största kostnaderna �ör att �öl�a re�lerna och minska demidenti�iera de största kostnaderna �ör att �öl�a re�lerna och minska dem 

(utan att �örsämra arbetsmil�ön),
n  ��isa �ördelarna med bestämmelserna,��isa �ördelarna med bestämmelserna,
n  ��ä�leda medlemsstaternas beslut i �r��a om insatsernas relati��a betydelse,��ä�leda medlemsstaternas beslut i �r��a om insatsernas relati��a betydelse, 

och
n  ska�a ö��enhet och insyn i besluts�rocessen�ska�a ö��enhet och insyn i besluts�rocessen�

Det ö��er�ri�ande sy�tet med tillsynsmyndi�heternas och medlemsstaternas 
kostnads- och intäktsanalyser är att �örbättra k��aliteten i la�sti�tnin�sbesluten� 
An��ändnin�en a�� monetära ��ärden bidrar till att ska�a ö��enhet och 
enhetli�het i besluten�

Man m�ste dock ��ara med��eten om att kostnads- och intäktsanalyser har 
sina be�ränsnin�ar� S� här sä�er den brittiska myndi�heten Health and Safety 
Executive:

”Kostnads- och intäktsanalysen är ett effektivt verktyg för att skapa beslutsunderlag, 
men vi får inte göra anspråk på större noggrannhet än vad den tillgängliga 
informationen tillåter.” (5)

Kostnads- och intäktsberäknin�ar inneh�ller osäkra �aktorer och de kan bara 
ut�öra en del a�� besluts�rocessen�

Incitament för företag

Det �inns ett utbrett intresse a�� att an��ända incitament �ör att u��muntra 
�öreta� att �örbättra arbetsmil�ön� Forsknin�en ��isar att de a���örande 
�aktorerna �ör �öreta�en är att de ��ill
n  marknads�öra si� som socialt ans��arsta�ande och ��älskötta or�anisationer,marknads�öra si� som socialt ans��arsta�ande och ��älskötta or�anisationer,
n  u���ylla kundernas �ör��äntnin�ar �� arbetsmil�ön,u���ylla kundernas �ör��äntnin�ar �� arbetsmil�ön,
n  minska �örsäkrin�skostnaderna,minska �örsäkrin�skostnaderna,
n  u��rätth�lla �rodukti��iteten, arbetsmoralen och �örbättra sin �örm��a attu��rätth�lla �rodukti��iteten, arbetsmoralen och �örbättra sin �örm��a att 

rekrytera och beh�lla kom�etent arbetskra�t, och
n  minska s�uk�r�n��aron�minska s�uk�r�n��aron�

Detta har lett till en rad initiati�� �ör att ö��erty�a �öreta�en om att en �od 
arbetsmil�ö är en a��ärsmässi�t sund idé och �ör att ska�a en tydli�are 
ko��lin� mellan arbetsmil�ö och ��erksamhetens resultat� Dessa initiati�� har 
en rad olika m�lsättnin�ar�

1. Öka medvetenheten om fördelarna med en god arbetsmiljö

Företa� brukar lita �� sitt ”sunda �örnu�t” när de ö��er��ä�er de a��ärsmässi�a 
ar�umenten �ör en �od arbetsmil�ö� De ��erkar inte i �örsta hand ��il�a ha en 
si��erbaserad kostnads- och intäktsanalys som be��is �� att det lönar si� med 
en �od arbetsmil�ö� Där�ör har ett antal initiati�� ut�ormats �ör att ly�ta �ram de 
arbetsmil�örelaterade �ram��n�s�aktorerna �ör �öreta�, som anseende, beho�� 
i �örsör�nin�sked�an, kostnadskontroll (t�ex� �örsäkrin�skostnader) och moti��erad 
�ersonal� E�tersom m�n�a a�� dessa �aktorer är s���ra att mäta (särskilt i sm� 
�öreta�) blir det ännu ��ikti�are att ly�ta �ram de k��alitati��a �ördelarna i stället 
�ör att an��ända en si��erbaserad kostnads- och intäktsanalys�

2. Koppla en god arbetsmiljö till fördelar för företaget

Incitamentens ut�ormnin�, e�enska�er och om�attnin� a���örs a�� ett antal 
ö��er��ä�anden�

För det �örsta m�ste incitamenten ��ara knutna till de �ram��n�s�aktorer 
som moti��erar �öreta�en att a�era� De ��ikti�aste här är anseende, 
�örsör�nin�sked�a, �örsäkrin�, �rodukti��itet och moti��ation hos de 
anställda�

För det andra är det mycket ��ikti�t att i största mö�li�a m�n ly�ta �ram 
ko��lin�en mellan en �od arbetsmil�ö �� �öreta�en och dessa incitament� 
Företa�en m�ste tro �� att lönsamheten a��s�e�lar deras arbetsmil�ö�

För det tred�e ��r det att �örstärka incitamenten �ör att �örbättra arbetsmil�ön� 
Staten kan t�ex� krä��a att le��erantörer �öl�er ��issa arbetsmil�öre�ler�

Slutli�en ����erkar dessa incitament �öreta�en olika beroende �� deras 
storlek och ��ilken sektor de är ��erksamma inom� By���öreta� kanske 
����erkas i hö�re �rad a�� kundernas kra�� än exem�el��is sm� �ter-
�örsäl�are�

Vanli�a incitament är t�ex�

att u��märksamma bra och d�li�a arbetsmil�öer �enom att dela ut �riser 
och ska�a �ublicitet,
n  att u��muntra till o��entli� arbetsmil�öra��orterin�,att u��muntra till o��entli� arbetsmil�öra��orterin�,
n  att knyta �örsäkrin�skostnader till arbetsmil�ön,att knyta �örsäkrin�skostnader till arbetsmil�ön,
n  att ta med arbetsmil�ökriterier när le��erantörer ��äl�s ut, samtatt ta med arbetsmil�ökriterier när le��erantörer ��äl�s ut, samt
n  att u��muntra in��esterare att intressera si� �ör �r��an�att u��muntra in��esterare att intressera si� �ör �r��an�

3. Tillhandahålla ekonomiskt stöd och arbetsmiljöstöd

Kostnaderna �ör att �örbättra arbetsmil�ön och bristen �� arbetsmil�ökunska�er 
inom �öreta�et kan ��ara ett hinder �ör �örbättrin�ar� Där�ör ��r ��issa incitament 
ut �� att minska eller kom�ensera �ör arbetsmil�ökostnaderna och �e till��n� 
till billi� eller �ratis r�d�i��nin�� De här �t�ärderna kan handla om 
skattelättnader, stöd och bidra� till sm� �öreta�, samt r�d�i��nin� och stöd 
till l��a kostnader�

Mera in�ormation om arbetsmil�ö och lönsamhet �inns �� htt�://osha�euro�a�
eu/to�ics/business/�er�ormance�

Mera in�ormation om arbetsmil�ö och lönsamhet i S��eri�e �inns �� htt�://
www�a���se�
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Europeiska arbetsmiljöbyrån
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tfn (+ 34) 94 479 43 60, fax (+ 34) 94 479 43 83
e-post: information@osha.europa.eu
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(4)  The costs and benefits of occupational safety and health [Kostnader och intäkter i �r��a om arbetsmil�ö] (htt�://www�euro�ound�eu�int/�ublications/�iles/EF9844EN��d)�
(5)  N� Hallet, ”The UK ex�erience”, Ma�azine o� the Euro�ean A�ency �or Sa�ety and Health at work, nr 1, 1999�
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