Kort fortalt – NFA’s forskningsprogram for

Arbejdsmiljøøkonomi
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Fokusområder

Prioriterede indsatser

Kompetencer

Forskningsprogrammet om arbejdsmiljø
økonomi omfatter fem prioriterede
fokusområder:

I programperioden vil vi prioritere følgende:

Et centralt element i forskningsprogrammet i
arbejdsmiljøøkonomi er at etablere et økonomfagligt forskningsmiljø på NFA. Det vil vi primært
gøre ved at:

1.	udbygge den eksisterende viden om effekt
og omkostningseffektivitet af forskellige
interventioner rettet mod at forbedre
arbejdsmiljøet.
2.	udvikle metoder til at beregne de økonomiske konsekvenser af arbejdsmiljøtiltag på
samfunds- og brancheniveau.
3.	udvikle metoder til økonomiske evalueringer af tiltag og interventioner på arbejds
miljøområdet, herunder også komplekse
interventioner og inddragelse af værdier
vedrørende velfærd og lighed.
4.	udvikle et nyt arbejdsmarkedsspecifikt mål,
produktivitetsjusterede arbejdsår, som mere
komplet inddrager effekten af arbejdsmiljø
og arbejdsmiljøinterventioner på produk
tiviteten.
5.	undersøge en mulig sammenhæng mellem
virksomheders organisationsstruktur,
arbejdsmiljø og økonomiske faktorer som
f.eks. indtjening.

•

•

 dvikle en ramme for økonomisk evaluering
u
for arbejdsmiljøområdet, der på en
konsistent måde kan anvendes på alle
fremtidige forskningsprojekter, hvor det giver
mening at inddrage økonomisk evaluering.
 ritisk undersøge den hidtil anvendte
k
teoriramme for økonomisk evaluering af
arbejdsmiljøinterventioner for at identificere
potentiale for forbedringer.

•

 dvikle empiriske metoder og modeller
u
til at beregne økonomiske konsekvenser
af arbejdsmiljøinterventioner og -tiltag på
samfunds- og brancheniveau.

•

 edrive arbejdsmiljøøkonomisk forskning
b
på områder, hvor der er et vidensgab –
f.eks. ved at fokusere på forskellige aspekter
af at måle effekter på produktiviteten som
følge af konkrete arbejdsmiljøfaktorer og
arbejdsmiljøinterventioner.

•

 pbygge forskningssamarbejde med
o
førende nationale og internationale
forskningsmiljøer med interesse for
arbejdsmiljøøkonomi.

•

r ekruttere nye medarbejdere med
økonombaggrund

•

s amarbejde med eksterne økonomiske
forskningsmiljøer f.eks. ved universiteterne

•

 dvikle økonomiske kompetencer i
u
NFA’s øvrige forskningsafdelinger f.eks.
ved kursusaktivitet, sparring og projekt
samarbejde mellem økonomer og øvrige
forskere.

Som led i opbygningen af arbejdsmiljøøkonomi
har NFA ansat en professor medio 2021 og en
forsker i 2022, og vi vil rekruttere yderligere
fire medarbejdere med en økonomfaglig profil i
løbet af 2022, herunder ph.d.-studerende.

