
Fysisk belastende arbejde 
knytter lønmodtagere langt dårligere 
til arbejdsmarkedet, og det har store 
samfundsøkonomiske konsekvenser.

I løbet af 2 år lønmodtagere med 
fysisk belastende arbejde op til:

Lønmodtagere, som ’Ofte’ eller 
 ’Hele tiden’ føler sig stresset, har markant 
dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet.

I løbet af 4  år har de op til:

Det kan betale sig at hjælpe 
pæda gogisk personale i børne-
institutioner til et bedre ergonomisk 
arbejdsmiljø.
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NFA er klar til at debattere  
økonomien i arbejdsmiljøindsatser  
Vi er overbeviste om, at økonomiske analyser  
kommer til at fylde mere i arbejdsmiljødebatten. 
Vores ambition er at bidrage til diskussionerne  
ud fra arbejdsmiljøøkonomiske analyser af  
aktuelle problemstillinger.

Arbejdsmiljøøkonomi er et nyt spirende forsknings-
felt på verdensplan, så vi har også en vigtig opgave 
med at udvikle metoder til at vurdere økonomiske 
aspekter relateret til arbejdsmiljøet.

Vi stiller meget gerne op til relevante diskussioner 
om økonomiske problem-
stillinger i arbejdsmiljøet.

Forsknings- og analysechef  
Joachim Lynggaard Boll

  3916 5278
  jlb@nfa.dk

35
færre 

arbejds-
dageo

117
færre  

arbejds-
dage

100
kr.  

investeret  
i tid og  

omkost-
ninger

160
kr.  

sparet i  
syge-

fravær 
mm.

60
kr. 

i netto-
gevinst

9
flere dage 

uden  
arbejdeo

24
flere dage 

uden 
arbejde

26
flere 
syge-
dage

52
flere  
syge-
dage

Arbejdsmiljø kan koste dyrt i bl.a. produktionstab og udgifter til sygefravær, førtidspension 
og sundhedsvæsenet. De indsatser og den kontrol, der skal understøtte det gode arbejds-
miljø, koster også. Så hvad betaler sig bedst for samfundet og virksomhederne?

Er der økonomi i arbejdsmiljø?
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Få et fagligt  
indspark fra 

NFA’s forskere

Hvordan  
beregner man 

udbyttet ved at 
sænke grænse-

værdien for diesel-
partiker?

Kilde: Pedersen et al., 
2022, https://www.
sjweh.fi/article/4050

Kilde: Pedersen et al. 2021, https://
www.mdpi.com/1660-4601/18/9/4980

Kilde: Gupta et al. 2022, https://journals.lww.com/joem/
Fulltext/2022/06000/Cost_Effectiveness_and_Return_on_
Investment_of_a.13.aspx

Afhænger især af alder, køn 
og grad af fysisk belastning.

Afhænger af kilde til 
stress og målgruppe.

Afhænger især af alder, 
køn og grad af fysisk 
belastning.

Hvad er de  
samfundsmæssige 
omkostninger ved 
arbejdsrelateret 

stress?? ?
?

Hvad er  
gevinsten ved at 
begrænse virus-

smitte i børne-
institutioner?
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