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1 Resumé  
Given the financial crisis with its severe consequences which have had an impact globally, 

Denmark has been faced with the task of improving its wealth and welfare, e.g., by enhancing the 

competitive capacity of Danish businesses and utilizing the resources more efficiently. This requires 

businesses to improve their abilities to develop and utilize knowledge. The ability to manage and 

administer human resources will thus play an essential role in the process of freeing any significant 

potential.  I would therefore like to analyze the correlation between the human resources and the 

real economy of the businesses by looking into how the workplace assessment is incorporated into 

the target of the business, and the financial consequences hereof. Many businesses consider the 

workplace assessment as an administrative burden which the Danish Working Environment 

Authority and Government have forced upon them. However, what are their actual benefits by using 

a workplace assessment actively for optimizing the human aspects, e.g., by making them 

measureable. 

In a majority of all businesses the human capital exceeds the financial capital which is the reason 

why a more analytical approach may assist in promoting the strategy, earnings and the shareholder 

value. The lack of measurement and optimization of the financial results of human capital means 

that the human capital is recognized as large opportunity costs. Consequently, businesses should be 

careful in treating human resources as necessary costs rather than the large financial investment it 

really is. The fact is that human capital forms the main source for adding value to the intangible 

assets. Reliable financial measurements render it possible to consistently monitor the results of the 

investment in human capital over time, identify the individual options of increasing productivity, 

ROI and shareholder value, and project the financial consequences of the changes to the human 

capital strategy. These analytical tools may close the empirical gap between the finance and HR 

functions, and offer them the possibility of speaking the same language and cooperate as true 

strategic partners. 

These analytical tools will assist the HR function in distinguishing between what is working and 

what is not, and also how and why. This knowledge provides a competitive edge. I have therefore 

prepared a model on how to calculate the financial consequences when improving/impairing the 

working environment in proportion to the average annual salaries. This model may be employed 

when reporting the mandatory workplace assessment. It is about making healthy choices to easy 

choices, implementing it during work hours and getting organized in such a way that it becomes an 
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integrated part of the corporate culture. This requires whole-hearted and systematic efforts. It may 

prove beneficial to the business, seen in proportion to the return from a limited company, to invest a 

part of the its cash resources in human resources which will hopefully lead to a higher contribution 

ratio and thereby increased shareholder value. 
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2 Indledning 
I lyset af den konsekvensfyldte økonomiske krise, som hele verden har været en del af, er man i 

Danmark nødt til at udbygge vores velstand og velfærd. Blandt andet ved at styrke danske 

virksomheders konkurrencekraft og udnytte ressourcer mere effektivt. Det kræver at 

virksomhederne bliver bedre til at udvikle og udnytte viden. Evnen til at lede og administrere 

menneskelige ressourcer bliver afgørende for muligheden for, at frigøre betydelige potentialer. 

I mit nuværende job som analysekonsulent hos Health Group A/S, har jeg udviklet en stor interesse 

for den betydning en arbejdspladsvurdering har for en virksomheds arbejde med de menneskelige 

ressourcer. Samtidig har jeg i mit tidligere job som virksomhedskonsulent i IMC Business 

Consulting A/S stiftet bekendtskab med vigtigheden af, at have medarbejdere med høj anciennitet i 

virksomheden, samt at forhindre arbejdsrelaterede sygemeldinger. 

Videncenter For Arbejdsmiljø udarbejdede i 2008 et projekt (Videnscenter for arbejdsmiljø 2008) 

som skulle undersøge hvilke karakteristika, der er forbundet med godt arbejdsmiljø og 

sikkerhedsforanstaltninger, som påvirker en virksomheds performance. Før denne forskningsartikel 

har der ikke været foretaget nogen undersøgelser af betydningen af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, 

helbred og sikkerhed for performance indikatorer. Derfor har Videncenter for Arbejdsmiljø lavet en 

undersøgelse der fokuserer på effekten af specifikke arbejdsmiljø indikatorer overfor produktivitet 

og gennemsnitlige lønninger.  

Problematikker relateret til arbejdsmiljøet har længe været diskuteret i den industrielle verden, og at 

forbedre arbejdsforholdene er blevet et mål for EU. Selvom jobtilfredsheden er forbedret i EU 

(Ibid.), er der stadig behov for at arbejde med arbejdsforholdene. F.eks. er omkostningerne ved 

risikoen for arbejdsrelateret sygefravær og arbejdsulykker, estimeret til at være enorme.  

I fagforeningerne oplever man ligeledes en markant vækst (Sheikh, J. 2012) i antallet af 

henvendelser i forhold til dårligt psykisk arbejdsmiljø og arbejdsrelateret stress. Desværre oplever 

de også, at folk mange gange først henvender sig når problemet er for stort, til at man kan hjælpe, 

og folk vil dermed falde ud til sygemeldinger. Dette er problematisk både for samfundet og for 

konkurrenceevnen i de danske virksomheder. Her kan man diskutere om folks smertetærskel er 

blevet lavere, og om der er sket en mentalændring i samfundet. Men her anser jeg det værende mere 

plausibelt at arbejdspresset er blevet for stort, midt i en øget jobusikkerhed. Desuden rammer det 

ned i regeringens nye skattereform, der belønner folk i arbejde, der yder en ekstra indsats.  
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Arbejdsrelateret sygefravær er dog ikke kun påvirket af det psykiske arbejdsmiljø, men også i 

forhold til det fysiske arbejdsmiljø. Her er det vigtigt for de danske arbejdspladser og samfundet, i 

arbejdet med at skaffe de manglede mia., nu hvor regeringen har droppet udvidelsen af arbejdstiden 

med 12 min., at forbedre arbejdsmiljøet, så færre bliver slidt ned af arbejdet eller syge af det. 

Regeringen havde nemlig lavet fremtidige beregninger, der viste at arbejdsstyrken vil falde 

betydeligt, hvorfor man ville kunne undgå en økonomisk skævvridning i samfundet, ved at man 

hver især arbejdede nogle minutter mere om ugen. Samtidig med at der er øget krav til 

virksomhedens konsolidering og konkurrenceevne. Derfor vil en prioritering af arbejdsmiljøet være 

en god investering på sigt, både menneskeligt og økonomisk. Ifølge en rapport fra LO i 2010, kan 

de årlige samfundsøkonomiske omkostninger, forårsaget af et dårligt arbejdsmiljø, opgøres til 64 

mia. kr., som er den sum samfundet potentielt kan genvinde ved at forbedre forebyggelsen. 

Når man taler om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, handler det i høj grad om at øge 

virksomhedens sociale kapital
1
. Undersøgelser har vist (LO 2007), at jo mere social kapital der er 

akkumuleret i en virksomhed, jo færre ressourcer skal denne bruge på ledelse og kontrol. Høj social 

kapital er direkte korreleret med færre konflikter og de omkostninger de medfører sig. Her skal man 

blot tænke på hvordan konflikter mellem ledelse og medarbejdere i SAS de senere år har været 

stærkt medvirkende til en usikker fremtid for luftfartselskabet. Ligeledes påvirker høj social kapital 

performance positivt med bl.a. videndeling lokalt såvel som på tværs af afdelinger, innovation, 

overlevelse for iværksættervirksomheder, teameffektivitet, udvikling af intellektuel kapital, samt 

mindre personaleomsætning, som fører til øget konkurrenceevne.  

Derfor er min arbejdshypotese, at med et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø øges produktiviteten, 

og der må dermed formodes at være en vis økonomisk fordel forbundet med at varetage forholdene 

for de menneskelige ressourcer korrekt eller i tilstrækkelig grad.  

Både sygefraværet og personaleomsætningen i en virksomhed eller en afdeling kan have 

sammenhæng med det psykiske arbejdsmiljø. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan således give sig 

udslag i forøget sygefravær og øget personaleomsætning, mens et godt psykisk arbejdsmiljø 

                                                 
1
 Arbejdsmiljørådet har udarbejdet en hvidbog om social kapital. Ifølge denne hvidbog er der evidens for, at en stærk 

tillid og en høj grad af samarbejde på en arbejdsplads kan være en buffer, når høje krav i arbejdet belaster. Mange 
medarbejdere er pressede på tid og mål, derfor vil det være en fordel at styrke relationerne og samarbejdet, således 
at de stærke relationer kan medvirke til at undgå at belastningerne fører til psykisk nedslidning. Dette gøres ikke alene 
ved at tale om det, undervise i det, dokumentere det – men også ved at gøre det i praksis. Det er de gode historier der 
skal bringes i spil, som dermed skaber afstemte forstyrrelser i det daglige, der kan bidrage til inspiration, indflydelse og 
refleksion i opgaveløsningen. 
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omvendt kan mindske sygefraværet og være med til at fastholde de ansatte i virksomheden. 

Sygefravær og personaleomsætning kan således i mange tilfælde bruges til at tage "temperaturen" 

på arbejdsmiljøet og til at vurdere, om tiltagene har en effekt.  

Problemer med arbejdsmiljøet løser sig ikke af sig selv. Derfor er der bl.a. indført et lovkrav om, at 

alle virksomheder med ansatte skal lave arbejdspladsvurdering. Loven siger, at alle virksomheder 

med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) (Arbejdstilsynet 2007) mindst 

hvert tredje år (Arbejdstilsynet 2010). Formålet med en arbejdspladsvurdering er; ”at 

virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer” og 

”at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne” (Ibid.). 

Mange virksomheder anser arbejdspladsvurderingen for en administrativ byrde (EU-fagligt netværk 

2009; Økonomi- og Erhvervsministeriet 2002), som arbejdstilsynet og regeringen presser ned over 

hovedet på virksomhederne. Men hvilken gevinst får de rent faktisk ved at benytte 

arbejdspladsvurderingen aktivt, til optimering af de menneskelige aspekter f.eks. ved at gøre dem 

målbare?  

Derfor vil jeg forsøge at finde sammenhængen mellem de menneskelige ressourcer og 

virksomhedernes realøkonomi, ved at finde svar på hvordan man indarbejder 

arbejdspladsvurderingen i virksomhedens mål, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil have. 

Afhandlingen kommer derfor i hovedtræk til at indeholde en analyse af hvilke dele af arbejdsmiljøet 

der påvirker en virksomheds performance. Derefter indledes en undersøgelse af hvordan man kan 

indarbejde disse dele i virksomhedens målsætning, for til sidst at slutte af med at se på 

mulighederne for en beregningsmodel, der kan udregne den økonomiske konsekvens af ændringer i 

det arbejdsrelaterede sygefravær og anciennitet. 
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3 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Jeg indleder min afhandling med at redegøre for valget af videnskabsteori. Mange kan være af den 

opfattelse, at man ikke behøver at beskæftige sig med filosofi og videnskabsteoretiske beslutninger, 

for hvis man graver dybt nok og observerer tilstrækkeligt systematisk og fordomsfrit, så vil 

objekterne komme for dagens lys af sig selv, som de er. Men hvis jeg vælger på denne måde, at 

undlade at tage stilling til det filosofiske, og underminerer den rolle videnskabsteori spiller, vil jeg 

skulle lægge endnu flere kræfter i mit analytiske arbejde, da jeg ellers risikerer at bygge min 

analyse på forskellige grundantagelser, samt modsige mine egne analyserammer.  

Når jeg som i denne afhandling foretager studier af mennesker, organisationer og målsætninger for 

disse, vil der uundgåeligt melde sig et spørgsmål om hvilke antagelser rent videnskabsteoretisk eller 

paradigmer, som vil blive anvendt. Jeg læner mig op ad socialkonstruktivisme. Dette paradigme 

findes der flere varianter af. I forhold til Collins (2003, 23-33) fire hovedtyper kan mit studie af 

indarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen i en virksomheds mål og de økonomiske konsekvenser 

heraf rubriceres som hørende under et erkendelsesteoretisk konstruktivistisk paradigme om den 

sociale virkelighed. Hvilket betyder, at min viden om betydningen af de bløde værdier, som indgår i 

enhver arbejdspladsvurdering, for virksomhederne rent økonomisk, er social konstruktion, der ikke 

repræsenterer den sociale virkelighed selv, men er skabt gennem samspil, diskussion og behandling 

med forskere, eksperter, virksomheders ledelser og lægmænd. Det samme er tilfældet for deres 

viden og viden i al almindelighed.  

Derfor placerer jeg det socialkonstruktivistiske paradigme op ad konstruktivismen, hvor ontologien 

er relativistisk, epistemologien er subjektiv og metologien er kompleks. Dette betyder at jeg søger at 

finde forståelse for, hvordan virkeligheden konstrueres og kontinuerligt rekonstrueres i forhold til 

det strategiske udviklingsarbejde i virksomhederne. Man må se på om virksomhederne handler i 

overensstemmelse med omverdenen. Det varierer bl.a. alt efter branche og størrelse, da 

virksomhederne drives forskelligt, og disse har forskellige opfattelser af omverdenen. Derfor er det 

irrelevant at foretage en undersøgelse af omgivelserne, da det er virksomhedernes egne opfattelser 

der skaber forståelsen. 

Når jeg vælger at se på virksomhedernes bløde målsætninger er det ikke med en grundantagelse om, 

at virksomhederne altid vælger den mulighed, som giver det største afkast. Jeg må derimod antage 

at virksomhederne træffer rationelle beslutninger men er klar over ufuldstændig information, og 

institutionelle rammer sætter begrænsninger for rationalitetens udfoldelse, eller det betyder at de 
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tilsyneladende etiske beslutninger på længere sigt, tjener til virksomhedernes eget bedste. Som jeg 

ser det, er der to overordnede typer af rationalitet. F.eks. det rationale hvor afkastet prioriteres (The 

economic man), og det rationale hvor etik og æstetik spiller en afgørende rolle. Disse rationaler 

skabes af samfundsmæssige strukturer, traditioner og institutioner. I min afhandling vil disse to 

rationaler krydse klinger, da målsætningen af de bløde værdier må ses som et spørgsmål om etik, 

æstetik og moral, imens jeg imidlertid ligeledes ønsker at se på den økonomiske effekt denne 

værdirationalitet har. Analysen af de økonomiske konsekvenser er vanskelig at identificere præcist, 

og det der skal være målbart bliver genstand i en strid mellem The economic man og etikkens 

vogter, samt mellem det objektive og subjektive. Uanset hvor rationel ledelsen træffer deres 

beslutninger om målsætninger, får det ofte uforudsete konsekvenser. Resultatet af en handling 

bliver almindeligvis helt anderledes når mange gør det samme og har samme mål, end hvis én 

enkelt person gør det. 

For at den sociale virkelighed er socialt konstrueret, skal virkeligheden opstå i sammenspillet 

mellem vores egen oplevelse af virkeligheden og samfundets struktur. Ligesom sprog og begreber 

påvirkes af individers anvendelse af dem, og af sociale og subjektive elementer. Der findes 

eksempelvis forskellige forud opfattede meninger om bestemte typer af mennesker indenfor 

erhvervslivet. Hvis man f.eks. står overfor en sælger kan man objektivisere sælgeren som smart og 

aggressiv, men det betyder ikke, at alle opfatter denne virkelighed på samme måde. Når individer 

interagerer, opstår der sociale institutioner, som f.eks. kan være sociale roller, kulturer og regler, 

men særligt for denne undersøgelse, måden man konstruerer målsætninger på. For mange handler 

livet om at søge en mening med tilværelsen. Og det gælder også når vi er på arbejde. Hver gang der 

sker en forandring, vil vi som mennesker forsøge at skabe mening med det nye. En organisation er 

ikke tænkt som en fysisk enhed, men noget vi mentalt forestiller os. Så hvad er det, der ændrer 

vores mentale billede? I følge Karl E. Weick (2000) er det ikke det, vi tænker, vi vil gøre. Men det 

vi faktisk gør, der påvirker vores mentale forestillinger. Det der sker, når vi handler er, at der som 

regel kommer et målbart resultat ud af det.  
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3.1 Metodeovervejelser 
Når jeg står overfor at gennemføre en undersøgelse med et social konstruktivistisk paradigme, skal 

jeg tage stilling til hvilken betydning konstruktionsprocessen har for den videnskabelige 

undersøgelse. Ovenfor er der argumenteret for, at individer skaber virkeligheden ud fra deres 

forehavende, og måden hvorpå individet opfatter begivenheder og fænomener, skaber deres form og 

udvikling. Dette gælder både for individer i virksomhederne, og for mig som undersøger. Det 

betyder at ledelserne i virksomhederne skaber den ene konstruktion ved udarbejdelse af 

målsætningerne for medarbejderne, og den anden konstruktion består i min konstruktion af 

genstandsfeltet. Dette kan føre til det dobbelte hermeneutiske problem (Rasmussen, E. S. & 

Østergaard, P. 2002). Problemerne med hermeneutikken er projektion og kontekst. Man kan hurtigt 

komme til ureflekteret at antage, at andre mennesker har samme opfattelse som én selv, samt man 

kan risikere at misforstå konteksten og den virkelighed virksomheden er en del af. Derudover er de 

hermeneutiske tolkninger mere usikre end de positivistiske. Derfor bliver tolkningerne relative, og 

en vis portion relativisme er acceptabel, men kan være et problem i nogle tilfælde, hvor det er 

vigtigt med særlig korrekthed.  

Det betyder, at genstandsfeltets egen konstruktion anskues som værende meningsfuldt for at forstå, 

hvorfor målsætninger, argumenter og retfærdiggørelser eksternaliseres, som de gør. Samtidig skal 

min selvforståelse, teoretiske tilgangsvinkel, samt min måde at betragte verden på ses i relation til 

den verden jeg er en del af. Dette skal forstås som, at min konstruktion af genstandsfeltet og 

genstandsfeltets egne konstruktioner sammenlagt skaber den masse af observationer og 

begivenheder, der bliver kortlagt og analyseret i undersøgelsen. Det betyder at selvom jeg tager 

udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske syn og betragter genstandsfeltet ud fra et interpretativt 

paradigme, altså hvordan en given person i en given kontekst, skaber mening om et given fænomen, 

så kan aktørerne i genstandsfeltet sagtens have funktionalistisk menneskesyn og en funktionel 

tilgang til udarbejdelsen af kollektive målsætninger. Jeg mener at jeg må komme tæt på ledelserne 

og deres medarbejdere, og deres opfattelser af virkeligheden, før man kan fastslå den unikke proces 

de må gennemgå. Til dette må jeg anvende kvalitativ metode, som kan frembringe en mere 

dybdegående forståelse for detaljer og nuancer af de frembragte informationer. Kvalitativ metode er 

ideel til at skabe forståelse for et social-konstruktivistisk fænomen, da denne metode opfanger de 

bløde data, dvs. data der ikke kan omsættes til tal og grafer. Den kvalitative metode giver mig 

mulighed for, at spørge ind til problemet og omformulere mine spørgsmål alt afhængig af 

interviewpersonen. Den kvalitative metode er derfor god til at give nuancerede data og giver god 
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helhedsforståelse for et fænomen som arbejdsmiljøets betydning for performance.  Jeg søger efter 

helhedsorienterede informationer, som ikke uden videre kan kvantificeres eller korreleres. Da 

forskningsinterview er baseret på dagligdags samtaler (Kvale, S. 1997), indhenter jeg informationer 

med henblik på, at fortolke det beskrevnes betydning. Der kan i interview sammenhængen være en 

begrænsning i den frie meningsudveksling, da interviewet har en vis struktur og et bestemt formål. 

Derfor er mit semistrukturerede interview ikke en samtale mellem ligestillede, da det er mig der 

definerer og kontrollerer situationen, da jeg kritisk forfølger det forudsatte mål med samtalen. 

Ulempen ved kvalitativ metode er, at det er en tidskrævende undersøgelsesmetode, hvor det er svært 

at sammenligne undersøgelserne. Derudover er der en risiko for, at man ikke er opmærksom på at 

sammenholde sin forforståelse og sin fortolkning med empirien. En anden ulempe er, at det er svært 

at generalisere på baggrund af viden fremskaffet ved interviews, da disse indeholder både manifeste 

og latente holdninger, motiver osv. De gennemførte interviews vil være vist i noteform samt indgå 

som en del af bilagene. Jeg har valgt ikke at lave transskriptioner af interviewene, da interviewene 

for det første er udført over telefon, og dermed ikke er båndet. For det andet ønsker jeg ikke, at 

falde en den fælde, hvor man betragter interviewene som de faste empiriske data, da disse data ikke 

er en del af mine grunddata, men derimod kunstige konstruktioner fra en mundtlig til en skriftlig 

kommunikationsform. Desuden indebærer en transskription en række vurderinger og beslutninger, 

da informationerne skal bringes fra én kontekst til en anden. I forhold til reliabiliteten ved 

transskription af interviews vil man ikke kunne lave en korrekt kvantificeret reliabilitetskontrol, da 

to uafhængige personer på ingen måde vil tolke informationer og passager ens. Samtidig er det 

endnu mere vanskeligt at fastslå validiteten af en transskription, end reliabiliteten, da man ikke har 

et endegyldigt billede af hvad en gyldig transskription er. Som det sidste indeholder interviewene 

informationer af fortrolig karakter, hvorfor en større omskrivning af nogle af interviewene ville 

have været nødvendigt for at beskytte interviewpersonerne, hvilket igen vil påvirke fortolkningen af 

informationerne.                                                                                                    

Kvantitative data vil blive anvendt til underbygning af påstande og argumenter fremkommet ved 

kvalitative forskningsinterviews og dokumentarisk metode. Fundamentet af min undersøgelse 

baseres på materiale som ikke er fabrikeret på foranledning af mig, men derimod uafhængigt af mig 

og mit projekt. Denne type materiale, også kaldet sekundære kilder bidrager ligeledes til 

belysningen af min problemstilling, og dermed øge kvaliteten af de data, som skabes ved 
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interviews. Heriblandt kan nævnes HG-benchmark
2
, som er et gennemsnit af alle Health Groups 

tidligere APV’er gennemført på en række danske arbejdspladser (Administration, kontor og IT, 

Produktionsvirksomheder, Biotek og Laboratorium, Advokater, Uddannelse, Omsorg og 

Restaurationer) i perioden 2005-12. Derfor vil dette HG-benchmark blive anset som temperaturen i 

det danske erhvervsliv. HG-benchmarket er udarbejdet på baggrund af surveys, hvorfor der må 

tillægges et kritisk syn på det gennemsnit, der er fremkommet heraf. Denne form for design er en 

stikprøveundersøgelse, hvor man ved udsendte spørgeskemaer stiller en kategori af mennesker en 

serie spørgsmål med overvejende faste, forhåndsdefinerede svarkategorier. Det er en naturlig 

begrænsning ved denne type undersøgelser, at resultaterne ikke er stærkere end respondenternes 

engagement, ærlighed og villighed til at svare. Fordelen er herved at man hurtigt og relativt billigt 

får mange oplysninger fra mange virksomheder/mennesker. 

Ulempen er at man må afgrænse sig til enkelte og entydige spørgsmål, som let kan besvares, og at 

det er vanskeligt at indfange udvikling over tid, selvom panelsurvey, hvor man foretager gentagne 

målinger af samme personer/virksomheder, kan rode bod herpå. Det kritiske punkt i et survey er at 

opnå høj svarprocent af hensyn til generaliserbarhed. Da den gennemsnitlige svarprocent i HG-

benchmarket er 80%, og består af besvarelser fra over 24.000 personer må jeg antage at de 

gennemsnitlige værdier må være statistisk valide.                                                                             

Hensigten med disse sekundære kilder er bedre at kunne belyse meningsmæssige sammenhænge, 

ved at dokumentere forskellige tilgange til udarbejdelsen af målsætninger baseret på bløde værdier, 

samt de økonomiske konsekvenser heraf.                                                                                      

Mit valg af teoretiske parametre er ikke den eneste måde, at forklare praksissen på, men et 

afgrænsende valg er metodisk og analytisk nødvendigt. I min kontrol af forklaringspotentialet, har 

jeg måttet tage en række valg og derigennem sondret imellem kildeindholdets relevans, og derfor 

bliver min behandling per definition perspektivistisk. Dog er det sådan, at mit studie indeholder en 

stor mængde sekundær data, og derfor må man acceptere at i behandlingen af kilderne, har jeg 

foretaget en form for fortolkning. De empiriske afsnit er og bliver dog nøgleafsnit i forhold til 

konklusionen, eftersom de teoretiske rammers forklaringsgrad bliver direkte afhængig af disse 

afsnits kvalitet og validitet.                                                                                                               

                                                 
2
 Bilag 2 
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Der opstår en problematik omkring objektive kendsgerninger, da store dele af denne afhandling som 

præmis er subjektiv i forbindelse med analysearbejdet af målbare bløde værdier. Problemet består i, 

at jeg anvender datagrundlag fra sundhedsfaglige og økonomiske eksperter, der som regel ikke 

arbejder med materiale, som ikke kan kvantificeres. Det kræver, at den viden jeg fremskaffer og 

bearbejder, skal have høj pålidelighed, altså det skal kunne eftervises af andre forskere overalt i 

verden. Derfor må jeg være påpasselig med ikke kun at betragte data som værende gyldig. Som 

grundantagelse i forbindelse med videnskabsteoretiske synspunkter, mener sundhedsfaglige 

eksperter ikke, at man kan formulere generelle teorier om organisationer, som kan testes uafhængig 

af den specifikke situation, analysen retter sig mod. Når jeg vælger at kigge på fysisk og psykisk 

arbejdsmiljø, sygefravær og sikkerhed er jeg bevidst om, at disse elementer har vidt forskellig 

påvirkning afhængig af personen. Herved er der igen tale om forskelle i videnskabsopfattelser, da 

de sundhedsfaglige forudsætter ontologisk at organisationer består af årsags-virkningskæder, der 

kan afskærmes fra påvirkninger, og dermed formuleres som endegyldige løsninger, og at man 

epistemologisk kan bevise disse løsninger. Jeg har dog et mere perspektivistisk-hermeneutisk 

videnskabssyn, hvor jeg vil håndtere de konkrete situationer, da jeg ikke mener der kan frembringes 

generelle løsninger. Derudover er fortolkningen afhængig af den som læser.                                                                                                                                          

Hermeneutik
3
 er en vigtig fortolkningsmetode at tage med i det socialkonstruktivistiske billede, da 

mennesker man tror handler irrationelt, ofte bare føler og tænker anderledes end os selv. 

Hermeneutikken tager udgangspunkt i indføling eller empatien. Det handler nemlig om at forstå og 

ikke bare forstandsmæssigt begribe. Hvis jeg havde haft en positivistisk tilgang, ville jeg blot have 

skullet forklare hvorfor man anvender performance management, hvilket ikke er særlig kompliceret 

at forklare eller fatte med intellektet. Men vi forstår ikke hvordan den enkelte strategiske proces 

med etablering af målsætninger, påvirker økonomisk. Man vil gå glib af noget væsentligt, hvis man 

undersøger brugen af performance management, uden at forstå, hvad det betyder for 

medarbejdernes effektivitet og virksomhedens økonomi. Med hermeneutikken kan man tolke 

mennesker, men det kan også vedrører resultatet af menneskers handlinger (Thurén, T. 2008, 108). I 

forhold til de gennemførte interviews, ligger der et problem i at interviewteksten, som ikke er 

forudgivet, opstår samtidig med fortolkningen af denne, således at den både omfatter skabelsen og 

fortolkningen af teksten, hvor hermeneutikken traditionelt behandler fortolkningen af færdige 

tekster. Noget af mit datagrundlag er som nævnt skabt af eksperter med positivistiske metoder, men 

når denne empiri skal analyseres handler det om ”uhåndgribelige data” hvorfor det skal analyseres 

                                                 
3
 Bilag 1 
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hermeneutisk. Derfor må jeg konstatere, at hermeneutikken er en usikker metode, men et 

nødvendigt supplement til de rationalistiske tænkemåder. Habermas taler om at den hermeneutiske 

erkendelsesinteresse er menneskets interesse i at forstå andre mennesker og deres vilkår (Ibid., 175).                                             

Brugen af datagrundlag ud over speciallitteratur, skal dokumenteres i henhold til almindelig god 

metodeskik. Henvisninger til litteratur bliver anført med relevante informationer, så læseren kan 

fordybe sig i den anvendte kilde efter individuelt behov. Da afhandlingen indeholder en analysedel 

med klassisk teori, benytter jeg mig af et separat afsnit hvor teorierne vil blive behandlet. Som altid 

i forbindelse med at vurdere information, det være sig primær eller sekundær data, skal der 

anlægges et kritisk syn, der tager højde for de bevæggrunde som diverse forfattere eller 

respondenter til informationen har haft. Samtidigt har jeg vurderet de klassiske teorier i et kritisk 

lys, da det ikke er alle teorier, der tjener til formål, at belyse den problemstilling jeg har opsat for 

denne afhandling. Jeg vurdere dog den anvendte litteratur og teori som værende valide ud fra 

følgende kriterier: Forfatterne af den anvendte litteratur, er alle respekteret inden for hver deres felt 

og teorierne er gennemprøvet i praksis.                                                                                      

3.2 Teori 
I dette teoriafsnit, vil jeg gennemgå de klassiske teorier, som er anvendt i en af mine kilders 

undersøgelser af forbindelsen mellem arbejdsmiljø og en virksomheds performance. Jeg vil 

gennemgå disse teorier, for at give den interesserede læser et indblik i fordele, ulemper og omfang 

ved anvendelse af disse teorier. Denne gennemgang placeres i et afsnit for sig, således at læseren, 

selv kan vælge om man ønsker at fordybe sig i disse teorier og deres berettigelse i undersøgelsen.  

Artiklen som er udarbejdet af Videnscenter for arbejdsmiljø i 2008, og som er en af hovedkilderne, 

har bl.a. anvendt Cobb-Douglas produktionsfunktionen, som er en meget simpel model for 

produktionsfunktionen, der beregner realproduktet (realindkomsten) ud fra indsatsen af henholdsvis 

arbejdskraft og kapital. Den tager ikke hensyn til inputs, som ikke er arbejdskraft eller kapital, dvs. 

råvarer mm. Funktionen indeholder output elasticiteter, som fortolkes som de respektive andele af 

indkomsten, der går til aflønning af henholdsvis kapital og arbejdskraft. Funktionen er fejlagtig eller 

mindre virkelighedsnær, da det forudsættes, at der er fuldkommen konkurrence, og at den relative 

indkomstandel dermed er konstant med hensyn til variation i kapitalintensiteten (Jensen, N.-E. 

1978). Cobb-Douglas produktionsfunktion er baseret på sparsomme data, hvilket kan gøre det 

svært, at tillægge den nok troværdighed. Nogle økonomer mener at den ikke har meningsfulde eller 

økonomisk rimelige måleenheder. Andre modsvare dog denne påstand ved, at argumentere for at de 
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anvendte enheder ikke er fundamentalt mere unaturligt end andre enheder, som almindeligvis 

anvendes i f.eks. fysik. Man skal have for øje, at Cobb-Douglas funktionen er en slags geometrisk 

gennemsnit, og de økonomiske størrelser er et aritmetisk gennemsnit. Geometrisk gennemsnit er 

altid mindre end aritmetisk gennemsnit. Forskellen afhænger af variansen af afkast og det 

geometriske er bedst til måling af historisk performance, hvor aritmetisk er bedst til guidning til 

fremtidig forventet performance, over næste periode. Funktionen er dog rigtig god til at inddrage 

flere variable. I sammenhænge med arbejdsmiljø er den ligeledes god, da den som nævnt ikke tager 

direkte hensyn til rå- og hjælpestoffer, men kun beskæftiger sig med de størrelser der er påvirket af 

menneskelige ressourcer. 

Regressionsanalysen som forskerne ved Videnscenter for arbejdsmiljø har lavet, er forklaringen af 

sammenhængene mellem et outcome Y og forskellige forklarende variable X. Er der nogen af de 

arbejdsmiljørelaterede forklarende variable (X) der har større relevans i forhold til en virksomheds 

performance (Y)? En sådan regressionsanalyse blev udviklet i 1870’erne, da man ville undersøge 

sammenhængen mellem fædre og deres sønners højde (Den store danske 2009-2012), og er senere 

blevet udviklet betydeligt, således at det er blevet en vigtig del af det statistiske arbejde. 

Regressionsanalyse anvendes til at forudsige udfaldet af én stokastisk variabel, ved at bruge 

information fra én eller flere andre stokastiske variable.                                                                                                                   

Man kan altid diskutere hvilke metoder der er ”bedst”, men det vil være nødvendigt at definere, 

hvad man forstår ved ”bedst”. ”Bedst” kan f.eks. være om en forudsigelse i gennemsnit rammer 

rigtigt = 0, eller om det blot har den mindste varians af forudsigelsesfejlen. Forudsigelsesfejlen er 

forskellen mellem den faktiske værdi af Y og den betingede middelværdi af Y. Det er sjældent at 

den faktiske værdi af Y for en given variabel (x) er lig med den betingede middelværdi. Man skal 

være påpasselig med at tro, at hvis man med X kan forudsige Y, så forsager X også Y. For 

eksempel når man som Videnscenter for arbejdsmiljø laver en regression af arbejdsmiljø på 

produktivitet, så finder man en positiv sammenhæng: Jo større produktivitet, desto bedre 

arbejdsmiljø.                                                                                                                                    

Hvis man skal give dette en kausal fortolkning, altså at jo større akkorden er, desto bedre 

arbejdsmiljø, så er opskriften på bedre arbejdsmiljø klar, da større produktivitet oftest fremkommer 

ved effektiviseringer, eller blot ved forhøjelse af akkorden. Forklaringen kunne dog på den anden 

side være at et bedre arbejdsmiljø forhøjer produktiviteten. I denne forklaring er det arbejdsmiljøet, 

der forsager virksomhedens produktivitet. Det kan dog ikke udelukkende ved hjælp af 
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regressionsanalysen vurderes, om det er den ene eller anden forklaring, eller igen af dem, som er 

sand. Det kan derimod handle om spuriøse sammenhænge, da det baseret på statistisk afhængighed 

er en tilsyneladende sammenhæng, og det lige så vel kan være en tredje situation/element, der 

forsager hændelserne.                                                                                                                  

Hvis man holder fast i udgangspunktet med Y som funktion af X’erne, indgår der i formlen beta-

værdier, som fortolkes som ændringen i den forventede værdi af Y, når man øger værdien af X1 

med én enkelt enhed, givet at X2 er uændret. Koefficienten β kender man ikke i praksis, men kan 

ved en simpel tilfældig stikprøve få et skøn på β og dermed funktionen. Disse estimatorer kalder 

man også for mindste-kvadraters-metode-estimatorer eller OLS-estimatorer som er en forkortelse af 

den engelske betegnelse ”Ordinary Least Squares” (Malchow-Møller, N. & Würtz, A. 2010, 388). 

Omkring OLS-estimatorerne skal man gøre sig tanker omkring, at en estimator skal være unbiased 

og konsistent, altså at den forventede værdi skal være lig den størrelse den er estimator for, samt at 

stikprøven skal være af en størrelse, så sandsynligheden er tæt på 1 for, at estimatoren er tæt på den 

sande værdi. Men OLS-estimatorerne kan også anvendes i anden sammenhæng, hvilket er dét 

Videnscenter for arbejdsmiljø (2008) har gjort. Man kan anvende dem til at kontrollere den 

forklarende variabel, X. I et sådan tilfælde er X ikke stokastisk, da forskerne på forhånd har fastlagt 

denne. I tilfælde hvor X ikke er stokastisk, siger man at den forklarende variabel er fast. Dermed 

antager man at Y’erne er ukorrelerede, som er en svagere antagelse end antagelsen om en simpel 

tilfældig stikprøve, da det er forskerne der har bestemt den forklarende variabel, og ikke længere en 

simpel tilfældig stikprøve som implicerer uafhængighed mellem Y’erne.                                                                                                                                 

Forskerne har gennemarbejdet flere forklarende variable, hvorfor Y er betinget af både X1 og X2. 

Men i praksis kan det være et problem med forklarende variable, som kan være vanskelige at 

observere eller måle, og dermed kan være svære at medtage i en regression. Som f.eks. psykisk 

arbejdsmiljø eller indeklima. Observationerne kan derfor kun være medarbejdernes 

selvrapporterede fysiske og psykiske velbefindende. De fremkomne resultater af disse to typer 

undersøgelser, vil blive behandlet i et senere afsnit.                                                                                                                                             

3.3 Undersøgelsesdesign  
Jeg har med problemformuleringen lagt mig i forlængelse af det forklarende studie, idet jeg 

forsøger, at forklare arbejdsmiljøets betydning for virksomhedens økonomi. Mere konkret søger jeg 

efter optimerings- og beregnings muligheder, ved at teste enkelte forklaringsmuligheder på en 
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beskrevet virkelighed. Dette valg har metodiske og videnskabs-teoretiske implikationer, som jeg vil 

diskutere i det følgende afsnit.                                                                                                       

Min problemformulering, der peger i retning af en undersøgelse af hvilke arbejdsmiljømæssige 

faktorer der har direkte sammenhæng med performance, ligger tæt opad den forklarende 

forskningstype. Jeg har dog begrænset mig til nogle enkelte forklaringsmodellers evne til at forklare 

arbejdsmiljø i forhold til produktivitet. Eftersom en fuldstændig undersøgelse ville være for 

omfattende med de tidsmæssige ressourcer jeg har til rådighed. Også i det forklarende studie er 

objektive kendsgerninger særdeles vigtige, eftersom man efterstræber metodologisk objektivitet 

(Launsø, L. Med Rieper, O. 1993, 21). Mit udgangspunkt er dog ikke en intentionel 

forklaringsmodel, hvor motiver og handlingerne hos hovedaktørerne bliver analyseret. Mit 

udgangspunkt er en strukturel forklaring af arbejdsmiljøets betydning. Jeg anerkender, at mit valg af 

teori er perspektivistisk. Mit valg af teoretiske parametre er ikke den eneste måde, at forklare 

fænomenet på, men også her er et afgrænsende valg en nødvendighed.                                                                                                                                             

Da jeg er konstruktivistisk i min betragtning, anerkender jeg, at det ikke er muligt at indsamle alle 

kendsgerninger og dernæst behandle dem objektivt. Derfor har jeg en mere udførlig diskussion af 

den empiri jeg anvender, og måden jeg anvender den på i det følgende afsnit.                                               

3.4 Empiri 
Som jeg har været inde på, bruger jeg mit empiriske afsnit til at reflekterer over de kilder jeg har 

valgt, og derefter over afsnittets karakter på et mere generelt plan.                                               

Det er indlysende at kvaliteten af et afsnit afhænger af de midler, der er brugt til udarbejdelsen. Som 

nævnt er der tidsmæssige årsager som gør, at det empiriske afsnit ikke kan blive lige så 

dybdegående som det kunne have været. Det er simpelthen begrænset, hvor mange primære kilder 

jeg har haft mulighed for at anvende til dette emne. Derfor har jeg i nogen udstrækning valgt at 

basere de empiriske afsnit på sekundære kilder. Dette gør naturligvis, at jeg til en vis grad, må læne 

mig op ad andre forskeres fortolkninger af primære kilder.                                                           

Alligevel har jeg anvendt enkelte primære kilder, som rapporter, interviews, lovgivninger, debatter 

m.m. I min søgning efter sekundære kilder, har jeg bestræbt mig på, at finde kilder der 

repræsenterer både kritikere og fortalere for interventioner i arbejdsmiljøet, samt for 

sammenhængene mellem arbejdsmiljø og produktivitet. Empirien der omhandler arbejdsmiljø, er 

jeg nødt til at stille mig særdeles kritisk overfor, da denne oftest er præget af kilden selv. 
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Publikationerne fra bl.a. arbejdstilsynet repræsenterer den politiske fløj, mens udgivelser fra 

Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, repræsenterer anden forskning indenfor arbejdsmiljø, 

men også til dels de avisartikler der omhandler dette emne, repræsenterer flere forskellige vinkler af 

det danske arbejdsmarked.                              

Jeg sigter altså mod at fremstille arbejdsmiljøaspekter og deres påvirkning af virksomhedernes 

økonomi så nøgternt som muligt. Mine konklusioner baseres på de underliggende strukturer og 

omstændigheder vedrørende arbejdsmiljøets forskellige elementer. Under optimale betingelser 

havde det været mere givende udelukkende at anvende primære kilder. Dette ville have gjort det 

muligt at skabe et forløb med interventioner på arbejdsmiljøet i forskellige virksomheder, for 

dermed at forfatte en mere ’ren’ beskrivelse af hvilke konsekvenser arbejdet med arbejdsmiljøet har 

på bundlinjen. Men jeg stiller mig alligevel tilfreds med kombinationen af primære og sekundære 

kilder. Især fordi jeg ser det som værende umuligt at lave en hel ren, og upåvirket beskrivelse af 

virkeligheden. Jeg vil altid med mine valg/fravalg, sprog osv. påvirke mit genstandsfelt.               

3.5 Virksomhedsvalg                                                                                         
I forbindelse med mit arbejde, har jeg stiftet bekendtskab med nogle bestemte virksomheder, som 

har lavet forskellige interventioner blandt deres medarbejdere, og som har specielle politikker 

omkring arbejdsmiljøet. Disse virksomheder er blevet kontaktet, og har fået tilbuddet om at være 

informationsgivende aktør i denne afhandling. Virksomhederne er som følger: Axa Power ApS, 

Statoil, Strategos samt BEC, Nycomed, Ferring og Ernst & Young. Kun få af virksomhederne har 

tilkendegivet en interesse for deltagelse, og disse virksomheder vil blive beskrevet i dette afsnit, 

med deres unikke situationer, evner og struktur. Desuden vil min arbejdsplads blive beskrevet, med 

dennes berettigelse som vigtig informant og interessent i denne afhandling.                                                                                                                                          

Min arbejdsplads Health Group A/S er en højt specialiseret analyse- og konsulent virksomhed, der 

arbejder med vidensbaserede forebyggelsesprogrammer, for at sikre kunderne et godt afkast af 

deres investering. De tilfører ny viden, når der udarbejdes analyser, som optimerer kundernes 

sundheds- eller arbejdsmiljøindsats. Der bliver taget udgangspunkt i virksomhedens og individets 

ressourcer og muligheder for på den måde at udvikle realistiske sundhedsprogrammer, ved at 

integrere arbejdsmiljø, trivsel og sundhed, og skaber dermed de nødvendige resultater. 

Kernekompetencerne er bl.a. indenfor arbejdsmiljø- og trivselsanalyser, samt rådgivning.                     

I faglitteraturen er der enighed om at investeringen i trivsel, sygefravær og produktivitet, betaler sig 

for virksomheder. Health Group A/S linker på deres hjemmeside til en undersøgelse, som ligger 
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nogle år tilbage, der giver udtryk for at virksomheder vil have en ROI på 1:2,5-10 (Healthgroup 

2005-2012), ved investeringer som de ovennævnte. Health Group A/S har gennem en lang årrække 

opbygget et stort dataark med APV resultater fra alle typer af virksomheder og brancher uagtet 

størrelse. Samplet i dataarket er på over 21.000 besvarelser. Health Group A/S ser derfor et stort 

potentiale i, at kunne lave højt kvalificeret rådgivning og beregninger på, hvilke økonomiske 

konsekvenser den enkelte virksomhed ender op med efter hver endt arbejdspladsvurdering. Samt 

understrege vigtigheden af arbejdet med resultaterne fra arbejdspladsvurderingen.                                                                                                                  

Axa Power ApS (2008) producerer strømforsyninger og aircondition til mange forskellige typer fly 

som serviceres i alverdens lufthavne. Axa Power ApS er i 2012 blevet kåret som Fyns sundeste 

arbejdsplads, ligesom de er blevet kåret som en af Danmarks 20 sundeste virksomheder (AXA 

Power 2012). Direktør Henrik Olsson satser stort når han lukker Axa Power ned en time hver dag, 

så medarbejderne kan dyrke motion. Han siger at det tjener sig hjem flerfoldigt på både bundlinjen 

og sygefraværet.                                                                               

Henrik Olsson nævner desuden
4
, at de tydeligt kan se en sammenhæng mellem en sunde 

medarbejdere og sund økonomi. Axa Power har øget indtjeningen betydeligt, da de havde 41 

millioner i overskud i 2011.
5
 Dette mener Henrik Olsson går fint hånd i hånd med, at de motionerer 

en halv time hver dag, lever sundt, og har høj trivsel. Han mener at deres fælles motion giver team-

ånd, fordi man mødes på kryds og tværs af afdelinger. To af hans ansatte som repræsenterer 

henholdsvis produktionen og administrationen bakker op om den nye virksomhedskultur, og giver 

deres administrerende direktør ret i hans antagelser.                                                                          

For fire år siden valgte man at indføre en halv times obligatorisk motion midt på dagen hver eneste 

dag, med løn. Som Henrik Olsson siger: ”Hellere 7½ vågne og effektive arbejdstimer, end 8 timer 

med nogle sløve timer”. Henrik Olsson blev inspireret til ideen, da hans hustru mente at han var 

blevet for kraftig da han fyldte 30 år. Det blev starten på en ny aktiv livsstil som gav så gode 

personlige resultater, at han ville unde sit personale og sin virksomhed den samme 

energiindsprøjtning. Derudover har Henrik Olsson den livsfilosofi, at alle har den samme mængde 

tid, så det eneste der rigtigt kan gå galt er, at man bruger den forkert. Det er med til at han som 

direktør for syv fabrikker i hele verden kan holde sin arbejdstid på 40 timer om ugen. Det handler 

nemlig om tillid, kommunikation og uddelegering. Resten af tiden kan bruges på det vigtige, nemlig 

                                                 
4
 Bilag 4 

5
 Bilag 3 



Vinnie Huusom CBS  oktober 2012 

 Økonomisk konsekvens af arbejdsmiljøarbejdet Kandidatafhandling 

20 

 

familien, da motionen også er klaret i arbejdstiden. Denne glæde ville Henrik Olsson også give sine 

medarbejdere. Efter indførsel af motion i arbejdstiden, nåede Axa Power et rekord højt resultat i 

2011, og det i en kriseramt flybranche. Virksomheden mener herefter ikke, at der er nogen 

undskyldning for at andre ikke indfører motion i arbejdstiden.  

Strategos er en uafhængig dansk konsulentvirksomhed med speciale i strategisk ledelse og 

udvikling (Strategos). Strategos assisterer mange forskellige organisationer med at eksekvere 

strategi så hurtigt og effektivt som muligt, og udvikle et stærkt organisatorisk fundament for 

fremtiden. De har gennem de sidste syv år haft et tæt samarbejde med CBS og praktiske erfaringer 

fra mere end 100 virksomheder og organisationer. Strategos har med udgangspunkt i forskning 

udviklet en særlig metode, der gør det muligt at kortlægge og forudsige, hvordan en organisation får 

mest udvikling og forandring for pengene. Det giver et markant større udbytte af den energi, som 

investeres i at gennemføre strategiske forandringer.                                                                                             

Health Group A/S udarbejdede i 2008 og 2011 arbejdspladsvurderinger for Metroselskabet, som 

viste nogle uhensigtsmæssigheder i trivslen på arbejdspladsen. Dette blev til et samarbejde mellem 

Metroselskabet og Strategos. Strategos’ avancerede analyser gav et meget præcist svar på, hvordan 

metroselskabet kunne opnå mest muligt, når det gælder medarbejdernes tilfredshed. Dette første til 

handlingsorienteret viden til at fokusere på de vigtigste faktorer, for fortsat at kunne sikre høj 

medarbejdertilfredshed.                                                                                                                            

Derfor så jeg en stor mulighed i, at høste værdifuld viden fra denne konsulentvirksomhed, omkring 

handling og udvikling indenfor arbejdsmiljø og trivsel.                                                                      

Nycomed (2012a) er en del af den globale organisation Takeda, og med sine godt 600 medarbejdere 

arbejder de målrettet med produktudvikling af receptpligtige lægemidler, håndkøbslægemidler og 

apoteksforbeholdte mærkevarer. Som organisation stræber de efter corporate medborgerskab der 

skal styrke medarbejderne ved diversitet, teamwork, engagement, gennemsigtighed, passion samt 

innovation. Nycomed har noget de kalder Takeda-isme (Nycomed 2012b), som betyder at de er 

forpligtet til at handle med integritet, rimelighed, ærlighed og udholdenhed, hvis de skulle blive 

konfronteret med vanskeligheder eller udfordringer. Derfor har de gennem deres 

arbejdsmiljøarbejde bidraget med oplysninger til brug ved de udarbejde beregningsmodeller, i et 

håb om at få et brugbart værktøj til måling af deres investeringer i et bedre arbejdsmiljø (Juul, G.).                                                                            
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BEC (2012) har ligeledes deltaget i afhandlingen med samme formål som Nycomed (Maaløe, I.). I 

afhandlingen vil tallene der bruges i beregningsmodellerne, være fra de udarbejdede 

arbejdspladsvurderinger. De faktuelle tal, vil blive fremlagt ved forsvaret. BEC har forsøgt sig med 

lignende beregninger i forbindelse med arbejdet med stressbekæmpelse og stressforebyggelse. BEC 

er et full-service it-hus, som yder service til en lang række pengeinstitutter og pensionsselskaber. 

BEC har omkring 500 medarbejdere med specialiseret viden, hvorfor fastholdelse af 

nøglemedarbejdere er særdeles vigtigt. BEC udfører en del forskellige former for 

medarbejderudviklingsforløb, hvorfor det bliver ekstra interessant at se på de økonomiske 

konsekvenser af deres arbejde.                                                                                                      
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4 Performance Management 
Den største udfordring i arbejdet med Performance Management er at få skabt et system, der 

kommunikerer vigtige mål, skaber sammenhænge mellem strategi, retning og medarbejdernes 

daglige arbejde for at højne organisationens præstationer. Flere forskellige forskningsrapporter 

bevidner, at målinger stimulerer og motiverer handlinger blandt medarbejdere, som er 

organisationernes vigtigste ressourcer. Derfor kan man løbende skabe læring og forbedringer, ved at 

etablere et loop mellem måling, mål, afvigelsesrapportering, feedback, samt korrigerede handlinger.  

Derfor er det essentielt at indarbejde de korrekte typer af målinger. Disse målinger bør bestå af et 

balanceret mix af målinger, der afspejler organisationernes udfordringer, kendetegn og 

kompleksitet, og som kobles sammen med belønnings- og bonussystemerne. Men som 

udgangspunkt skal Performance Management og strategi kobles sammen, således at hele apparatet 

er formuleret klart, og er opnåeligt, da alle dem, der skal ”lede og lide med” målingerne, involveres 

i implementeringen.                                                                                                                           

Performance management betegner den ledelsesdisciplin, der beskæftiger sig med styring af ydelse 

og præstation. Ledelse og medarbejdere har behov for styringsinformation der er afstemt og hænger 

sammen fra top til bund af organisationshierarkiet. Det er her systemer til at indsamle information 

om medarbejderes og afdelingers performance kommer ind i billedet. Der findes systemer til at 

være behjælpelig med at holde styr på performance management.                                                  

Uden et velfungerende Performance Management-system vil det være vanskeligt for 

virksomhederne at klarlægge, hvordan det går med organisationen. Systemet skal bidrage til at 

skabe den rigtige retning og motivation for hele organisationen, og vil ikke være drænende for 

kreativiteten i organisationen, eller for muligheden for at tage chancer. Af forskellige systemer kan 

bl.a. nævnes Balanced Scorecard, Activity Based Costing, Triple bottom line, Costumer Relations 

Management. Disse systemer kan ikke anvendes til menneskelige aspekter, hvor man skal inddrage 

kultur og andre uhåndgribelige værdier. De er bedre i en sammenhæng hvor man ser på det der 

kommer ud af medarbejdernes handlinger, såsom optimeringer, volumener og aktiviteter.                                                                                    

Undersøgelsen om strategisk lederskab der blev trykt i Børsen maj 2009 understreger at når 

nærmeste leder i krisetider fastholder fokus på at gøre strategien til en del af hverdagen, giver 

strategien 36% mere mening for den enkelte medarbejder, og den enkelte bliver 33% mere 

handlekraftig. Det skal dog heri indregnes, at hvis der er dårlig stemning på arbejdspladsen, vil det 
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blive 15% sværere at trænge igennem med budskaber om en bestemt strategi eller målsætning 

(Tholstrup, S. 2009). Det vil sige at krisetiden er et godt tidspunkt for rekonstruering af strategien, 

med den forudsætning at medarbejderne er motiveret til at omsætte den til handling. Strategos som 

har lavet disse undersøgelser påviser desuden, at en klar og kendt strategi giver næsten 50% mere 

handlekraftige medarbejdere. Og som følge heraf er medarbejderne mere målrettede og forpligtede 

til deres arbejdsplads. 

4.1 Etikkens vogter eller ’economic man’ 
De fleste udgivere er ikke bange for at konkludere, at der er en direkte sammenhæng mellem 

arbejdsmiljø og produktivitet, men ikke entydigt kan sige, hvilke dele af arbejdsmiljøet der har mest 

relevans at arbejde med. Dog stiller Lektor ved CBS Nanna Mik-Meyer sig yderst kritisk overfor 

virksomhedernes forskellige sundhedstiltag, som skulle gøre noget godt for arbejdsmiljøet, da hun 

ikke mener, at det har sin berettigelse set i forhold til produktiviteten. Hun mener at diverse 

politikker udarbejdet i virksomhederne bygger på en fordom om, at sunde medarbejdere er mere 

effektive, hvilket ikke er påvist i nogen sammenhænge (Ammitzbøll, L. 2011). Hvorimod forskere 

har dokumenteret sammenhænge mellem trivsel og effektivitet.                                                                           

”Trivsel handler om arbejdstider, klar ledelse, tillid mellem ledelse og medarbejdere, respekt for 

hinandens faglighed.” (Ibid.)                                                                                                              

Disse elementer oplistet af Nanna Mik-Meyer har ledelsen og medarbejderne i Axa Power ApS 

modbevist, da man tværtimod kan vise et særdeles lavt sygefravær samt bedre trivsel, efter indførsel 

af ny sundhedspolitik. Denne case kommer jeg ind på senere i min afhandling.   

En udfordring omkring dette er etik og moral. Skal man som virksomhedsleder holde sig til det 

etiske korrekte, eller er det acceptabelt blot at fokusere på indtjeningsmulighederne, og 

værdiforøgelser. Men hvad er etisk? At tage en etisk beslutning kræver altid normative
6
 

vurderinger. Som leder kan man altid spørge sig selv, om det man foretager sig er lovligt. Men det 

er ikke ensbetydende med, at det er etisk korrekt. Derfor handler det om, at tage beslutninger som 

repræsenterer hvad virksomheden står for, og ikke blot hvad loven tilsiger. Erfaringen fra Stategos 

er, at så længe medarbejderne har en fornemmelse af retning og formål, så bliver det nemmere at 

holde på medarbejderne, man får et fælles sprog, en fælles base og formegentlig en organisation 

man kan være stolt af (Mikkelsen, M. H. & Poulfelt, F. 2008). Hvis man har prøvet at befinde sig i 

                                                 
6
 Er det godt eller skidt, rigtigt eller forkert, bedre eller værre. 
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et klassisk system, hvor profit og lov lydighed er værdigrundlag nok, så ved man også, at det langt 

fra er nok i dag. Specielt ovenpå en global økonomisk krise er det essentielt, at der bør værnes om 

værdierne, som er det interne kompas, som er med til at holde organisationen sammen. Ifølge 

”Værdier på jobbet” (van Hauen, F. et al, 1997) er hver amerikansk medarbejder demotiverede, 

uproduktive og sløsede for mellem 7 – 10.000 dollars om året. Som mennesker er flest, må man 

formode at billedet er nogenlunde det samme i Danmark, hvorfor mangel på samarbejde, sløseri 

med sikkerhed, lav motivation og lav loyalitet, tab af selvtillid osv. er en stor udgift. Derfor er 

værdibaseret adfærd primusmotor for værdifulde resultater.                                                                                                                             

Axa Power ApS valgte i 2009, som nævnt tidligere, som strategisk beslutning at indføre min. ½ 

times obligatorisk motion hver dag for sine medarbejdere, i et tidsrum på 1 time midt på dagen, 

hvor virksomheden lukkes ned.  

Ifølge medarbejderne hos Axa Power ApS
7
 er interventionen i deres private forhold til motion, det 

bedste der er sket for dem og deres arbejdsplads. De kan godt se problematikken i at ingen 

undersøgelser kan koble sundhed og effektivitet, og at det kan være problematisk at trænge ind i en 

personlig sfære, at blande sig i medarbejdernes sundhed. Et kritikpunkt fra sociologer er ligeledes, 

at sundhed ikke er solidarisk, men mere en udgrænsning af de usunde. Men medarbejderne mener 

dog, at dét er når der planlægges forkert
8
. De fleste virksomheder som vælger at indføre 

sundhedsmæssige tiltag for deres medarbejdere, gør det for eliten. Dette var også en personlig 

bekymring i overvejelsesfasen fra Bent Poulsen
9
, som var en del af udviklingsfasen, da man ikke 

ønskede at udstille nogen medarbejdere, men blot bidrage til øget mulighed for at øge den enkeltes 

livskvalitet. Det har været en social styrkelse hos Axa Power ApS. Alle medarbejdere har fået tildelt 

de samme remedier, såsom tøj og tasker, så man har samme materielle udgangspunkt. Men 

virksomheden kan dog meget hurtigt blande sig for meget i personligt helbred, hvorfor det er 

vigtigt, at sundhedsmæssige tilbud forbliver valgfrie. Axa Power ApS tilbyder også sund kost, men 

sørger for, at der stadig er mulighed for: ”at medarbejderne kan få deres leverpostejmad.”
10

 Bent 

Poulsen nævner, at for at få medarbejderne med på en sådan bølge, handler det om ikke at 

afskrække. De fleste mennesker, der lever usundt er udmærket godt klar over det, og sundhed er 

ekstremt ’hypet’ i dag. Derfor taler man i Axa Power ApS om mad i stedet for kost, og om 

                                                 
7
 Bilag 5 & 6 

8
 Bilag 5 

9
 Bilag 5 

10
 Bilag 5 
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bevægelse i stedet for motion. Det gøres bl.a. fordi man bliver sulten af, at hører ordet mad, og 

forbinder bevægelse med andet end hård træning, mens ordene kost og motion er anvendt for meget 

i alle sammenhænge.   

En ting er at man ved hvordan man laver nyttige informationsgivende beregninger, en anden og 

mere kompliceret er det at vide hvad man skal gøre med denne info. Det er derfor nødvendigt at 

identificere hvad der driver den menneskelige kapital til forretningsmæssige resultater, for at kunne 

opdage muligheder for forbedringer og korrekt projicere den økonomiske effekt af strategiske 

interventioner. Oversættelse af den finansielle performance til fordelagtige ændringer i strategien 

for menneskelig kapital er en længere proces. Processen kan indeholde en analyse af menneskelig 

kapital ROI
11

, produktivitet og profitfølsomhed, som behandles i et senere afsnit. Derefter en 

analyse af strategien for de menneskelige ressourcer, anbefalinger og prioriteringer heraf, for til 

sidst at slutte af med en finansiel projektering. 

Når man foretager sådanne analyser og ændringer, opstår der som regel en helt ny situation, som 

bidrager med klarsyn omkring hvilke menneskelige faktorer der driver den finansielle performance, 

det være sig god eller dårlig påvirkning, samt hvilke tiltag der skal til, for at forbedre 

virksomhedens resultater. Ligesom der skal estimeres hvor meget tid og hvor mange ressourcer der 

er nødvendige for at gennemføre implementeringen. Alt efter omfang, kan det være nødvendigt at 

gennemgå implementeringen i forskellige faser, hvor man som mellemled anvender de finansielle 

målinger, til at forudsige hvilken indflydelse de enkelte forbedringer af den menneskelige kapital 

har på bundlinjen. For eksempel at en X-procentvis stigning i Menneskelig kapital ROI vil skabe Y 

ekstra stigning i EBITDA, som dermed fører til en stigning i aktionærværdien på Z.                       

Den rette forretningsmæssige indstilling og intelligens hjælper med til at tage stilling til om hvor og 

om man bør investere i den menneskelige kapital. Her må man afgøre om der skal sættes fokus på 

vækst eller Retur On Investment. Begge dele er med til at øge aktionærværdien, derfor anbefaler 

jeg, at virksomheder der allerede har en høj ROI, bør fokusere på at øge indtjeningsevnen hurtigere 

end deres konkurrenter. Hvis man på den anden side ligger under mål på ROI, bør man koncentrere 

sig om at forbedre denne. I arbejdet med forretningsstrategien, hvad enten det er finansielt eller 

menneskeligt, bør det altid have den konsekvens, at man prioritere at skabe et fornuftigt niveau for 

ROI, og siden hen for væksten.                                                                    

                                                 
11

 ROI: Return on investment 
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Troværdige finansielle målinger gør det muligt konsekvent at følge resultaterne af investeringen i 

menneskelig kapital over tid, identificere specifikke muligheder for at øge produktiviteten, ROI og 

aktionærværdien, og projicere den økonomiske konsekvens af ændringer af strategien for 

menneskelig kapital. Disse analytiske funktioner kan lukke den empiriske kløft mellem økonomi og 

HR, der giver dem mulighed for at tale det samme sprog og samarbejde som sande strategiske 

partnere.                                                                                                                                          

Disse analytiske muligheder vil hjælpe HR med at skelne imellem, hvad der virker, hvad der ikke 

virker, hvordan og hvorfor. Denne viden giver en konkurrencefordel. Udfordringen og muligheden 

er derfor for virksomhederne, at bevæge sig ud over de oplysninger, for at levere overbevisende 

indsigt og indflydelse.                                                                                                                       

4.2 Arbejdsmiljøets sammenhæng med performance 
Videncenter For Arbejdsmiljø udarbejde i 2008 et projekt som skulle undersøge hvilke 

karakteristika, der er forbundet med godt arbejdsmiljø og sikkerhedsforanstaltninger, som påvirker 

en virksomheds performance. I forskningsartiklen kigges der på produktionsfunktioner og på 

regression af gennemsnitlige lønninger, med samme forklarende arbejdsmiljømæssige variabler.     

Før denne artikel har der ikke været foretaget nogen undersøgelse af betydningen af fysisk og 

psykisk arbejdsmiljø, helbred og sikkerhed som performanceindikatorer. Derfor har Videnscenter 

for arbejdsmiljø lavet en undersøgelse der fokuserer på effekten af specifikke 

arbejdsmiljøindikatorer, overfor produktivitet og middellønninger. Problematikker relateret til 

arbejdsmiljøet har længe været debatteret i den industrielle verden, og at forbedre arbejdsforholdene 

er blevet et mål for EU. I EU udarbejdes der nu et specifikt afsnit omkring arbejdsforhold, nærmere 

betegnet ’Social policy agenda’ (Eurofound 2011) i rapporterne om ansættelse i den europæiske 

kommission.                                                                                       

Selvom det nævnes at jobtilfredsheden er forbedret i EU, er der stadig behov for at arbejde med 

arbejdsforholdene, f.eks. omkostningerne ved risikoen for arbejdsrelateret sygefravær og 

arbejdsulykker, er estimeret til at være enorme både i EU og USA. Derfor er man nødt til at se på 

om bedre arbejdsmiljø rent faktisk skaber højere produktivitet og i hvilket omfang dårligt 

arbejdsmiljø og sikkerhed er afspejlet i lønsammensætningerne. Derfor har man klarlagt hvilke 

specifikke karakteristika der statistisk set er forbundet med bedre arbejdsmiljø, og hvilken effekt en 

forbedring af et specifikt arbejdsmiljøforhold har på virksomhedens performance. Som eksempel 

kan nævnes om forskellige interne politikker og regler om stress, medarbejderudvikling, social 
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kapital, andele af kvinder og ledere i virksomheden, har en sammenhæng med kvaliteten af 

arbejdsmiljøet. Desuden bør en forbedring af arbejdsmiljøet ses som en investering i økonomisk 

forstand, da den genererer omkostninger i dag, for at kunne høste større fordele i form af profit i 

morgen. En sådan investeringsbeslutning er derfor nødt til at være strategisk overfor medarbejderne, 

da beslutningen beror på ex poste betragtninger, da baggrunden for arbejdsmiljømæssige 

målsætninger ikke kan være ex ante. Men spørgsmålet er også, om alle elementer af arbejdsmiljøet, 

såsom indeklima, ergonomi, sikkerhed, sygefravær og interne relationer, er lige relevante i forhold 

til produktivitet. På nuværende tidspunkt findes der ikke noget empiri, der belyser dette foruden 

artiklen fra 2008 (Videnscenter for arbejdsmiljø).                                                                                                                    

Umiddelbart er der to ting omkring et godt arbejdsmiljø, der vil forbedre en virksomheds 

performance. For det første vil medarbejderstaben blive mere tilfredse og entusiastiske, og dermed 

blive mere produktive. For det andet vil virksomhedens muligheder for at fastholde de mest 

produktive medarbejdere forbedres samtidig med, at der vil være færre problemer med 

arbejdsrelateret sygefravær, som også indirekte vil give sig udslag i bedre performance.                                          

Forskerne i artiklen fra 2008 har ved hjælp af modeller, indeholdende generelle og specifikke 

arbejdsmiljøindikatorer og medarbejderkarakteristika eller praksisser, vist hvilke variabler der er 

bedst korreleret med godt arbejdsmiljø. Den anden og største del af artiklen behandler en standard 

Cobb-Douglas produktionsfunktion, udbygget med medarbejdernes aggregerede karakteristika som 

f.eks. andelen af kvinder, andelen af ufaglærte, gennemsnitlig menneskelig kapital i virksomheden, 

og specifikke arbejdsmiljøindikatorer, som har udelukket bias og samtidighed af klassiske input og 

output i produktionsfunktionen. Cobb-Douglas produktionsfunktion er behandlet i afsnittet ’Teori’ 

ovenfor. Tilsvarende estimeringen af produktionsfunktionen, undersøger de også forklaringsgraden 

af arbejdsmiljøforholdene og samlede medarbejder karakteristika i den regnskabsmæssige 

behandling ved gennemsnitslønninger, og i anden fase anvendes gennemsnits residualen fra første 

fase, til regression på indikatorer af arbejdsforholdene. Resultaterne der kom ud af disse 

undersøgelser er som følger.                                                                                              

I forhold til en virksomheds karakteristika, har nogen af dem større forklaringsgrad i forhold til godt 

arbejdsmiljø. Det være sig andelen af lederstillinger, medarbejderkurser om arbejdsmiljø, og i lidt 

mindre grad har andelen af kvindelige medarbejdere i virksomhedens arbejdsstyrke, samt 

prioritering af arbejdsmiljøpraksisser en betydning. Disse variable er statistisk signifikante, dog 

tyder resultaterne på, at kun forbedringer i nogle af de fysiske dimensioner af arbejdsmiljø, såsom 
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"indeklima" og "ensidigt, gentaget arbejde (EGA)" har en positiv påvirkning af virksomhedens 

samlede produktivitet. Af de sundheds og sikkerhedsmæssige forhold, er ”indeklima” den eneste 

parameter, der ses kompenseret for i lønsammensætningen.  

Mere detaljeret
12

 kan man udlede, at der var signifikante tegn på, at de virksomheder der har afholdt 

uddannelse indenfor arbejdsmiljø for alle sine medarbejdere, har større sandsynlighed for at vække 

medarbejdernes interesse og respekt for arbejdsmiljøet, og dermed skabe et bedre arbejdsmiljø 

sammenlignet med dem, der ikke har afholdt sådanne kurser. Det er bl.a. indenfor ensidigt, gentaget 

arbejde og støj hvor medarbejderne bliver særligt opmærksomme på de negative konsekvenser, hvis 

disse elementer ikke behandles med respekt. Desuden var der nogle forventelige tegn som ikke i 

lige så høj grad var signifikante, men dog betydelige nok til at blive en del af konklusionen. Bl.a. at 

jo større virksomheden er, jo mindre sandsynligt er det, at den er karakteriseret ved et godt 

arbejdsmiljø. Altså at virksomheder af en vis størrelse i mindre grad vil have løst 

arbejdsmiljømæssige problemer. En forklaring på dette kan være, at større virksomheder typisk 

oplever flere arbejdsmiljømæssige problemstillinger end mindre virksomheder. Til gengæld har de 

formodentlig flere ressourcer til at løse disse problemstillinger.                                

Der er ligeledes et bemærkelsesværdigt resultat i, hvilken betydning antal af ledere har på flere af 

arbejdsmiljøindikatorerne. Det handler om Tunge løft, ensidigt, gentaget arbejde og psykisk 

arbejdsmiljø. Resultaterne tyder på, at jo højere andel af ledere i virksomheden jo bedre 

arbejdsmiljø er der omkring de tre ovennævnte elementer. Det eneste undersøgelsen viste omkring 

andelen af kvinder var, at det havde en signifikant betydning i forhold til unge medarbejdere, da det 

tyder på færre problemer relateret til unge medarbejdere, jo større andel af kvindelige ansatte. Dette 

vil ikke blive behandlet yderligere i denne afhandling. Som nævnt ovenfor og som det sidste 

betydningsfulde resultat, har prioritering af arbejdsmiljø en positiv signifikant betydning for løsning 

af problemer i indeklimaet.                                                                                                    

Det gælder med andre ord om at forebygge. Gennem organisering og ledelse af arbejdet kan 

virksomheden forebygge sygefravær. Sygdom er uafvendelig, men det har helt grundlæggende en 

betydning om medarbejderne er fraværende i en uge frem for blot tre dage. En sådan forebyggelse 

er dermed en positiv gevinst, da ledelsen typisk ikke oplever nødvendigheden af, at fokusere på en 

sådan forebyggelse, så længe det går godt. 

                                                 
12

 Bilag 7 
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4.3 Sygefraværets påvirkning af produktiviteten 
Det selvrapporterede sygefravær, som Health Group A/S har registreret ligger i gennemsnit på 5,6 

dage p.a. inklusive de medarbejdere, der har haft langtidssygemelding
13

. Langtidssygemeldinger ser 

man ofte komme som følge af planlagte operationer, svære sygdomsperioder o.l., og i mindre grad 

med arbejdsmiljøet som årsag. Hvis arbejdsmiljøet har været årsag, så har det de senere år typisk 

handlet om noget psykisk, såsom stress, elementer i indeklimaet som fører til sygdom eller et 

sikkerhedsspørgsmål, som har udviklet sig til en arbejdsskade/-ulykke. Derudover er der ved 

langtidssygemeldinger forskellige regler for hvornår en medarbejder overgår til sygedagpenge, alt 

efter kontraktforhold, hvilket ligger langt udenfor min afhandling, hvorfor jeg vælger at se bort fra 

langtidssygefravær.                              

Hvis man ser bort fra langtidssygemeldinger ligger gennemsnittet på 4,2 dage om året. 4,2 sygedage 

gange 7½ timers arbejdsdag bliver til 31½ arbejdstimer om året som giver uproduktive udgifter. I 

produktionsvirksomheder handler det om mere end de 31½ tabte mande-timer, men også 31½ timer 

uden en medarbejder, der kan føre produktionsapparatet på fuld kadence.                                                      

Disse 31½ timer betyder at man ville kunne spare 1,8%
14

 af virksomhedens gennemsnitlige lønsum 

pr. medarbejder, ved en forebyggelse eller forhindring af en sådan sygemelding. Det betyder 

samtidig at man ved prisfastsættelse af sine produkter, har en mindre andel omkostninger, som skal 

tillægges den ønskede fortjeneste og indkøbsprisen. Det kan betyde større dækningsgrad og større 

konkurrenceevne.  

Det koster hvert år staten og arbejdsgiverne milliarder (Lanzky, M. N. 2010) af kroner i tabt 

produktion og sygedagpenge, da hver 10. voksne dansker er ramt alvorligt af stress (Politikken 

2012). I dag tales der mere om stress end for bare 10 år siden, hvilket kan være årsagen til de flere 

sygemeldinger. På den anden side oplever medarbejderne på mange arbejdspladser, at der skæres 

ind til benet, samtidig med at produktionen forbliver den samme. Derfor er det en nødvendighed for 

arbejdstagerne at være oppe på beatet konstant, for at holde sig på arbejdsmarkedet, hvilket er en 

stor belastning i sig selv. To ud af tre danskere (Ammitzbøll, L. 2011) har en forventning om at 

andelen af personer med sygefravær grundet arbejdsrelateret stress, vil øges de kommende fem år. 

Denne bekymring mener overlæge Bo Netterstrøm fra arbejds- og miljømedicinsk afdeling på 

Bispebjerg hospital, er ’reel’ (Ibid.). Der forlægger dog ingen beviser for, at de tiltag der foretages i 

                                                 
13

 Bilag 2 
14

 
   

                                                        
 = 1,8% 
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arbejdet med stress med stresskonsulenter og coaches, har den ønskede virkning. Der er dog et 

billede af, at hvis man på arbejdspladserne øger trivslen samt mindsker eller afbalancerer 

arbejdspresset, ser man i mindre grad arbejdsrelaterede sygemeldinger. 

Naja Hulvej Rod som er centerleder og lektor ved Københavns stressforskningscenter mener, at 

man bør tage fat i det ude i virksomhederne hvor problemerne opstår. Hvis man ikke ændrer på 

roden til problemer, bliver det ved med at ulme, da hendes oplevelse er, at den ekspertise man har i 

hvordan man ændre på tingene er for snæver, ude i virksomhederne (Ibid.). 

4.4 Produktivitet 
Det er nødvendigt at skabe den nødvendige handlekraft i virksomheden, ellers mister man 

momentum i strategiprocessen, og det kan koste dyrt i uudnyttet potentiale. Handlekraften 

indebærer også, at organisationen rent faktisk lykkes med at realisere de tiltag, som er sat i gang. 

Der er en direkte sammenhæng mellem skabelsen af handlekraft og engagement. Det betyder, at der 

ved en øget tilfredshed med arbejdspladsen, skabes entusiasme og engagement for at gøre en ekstra 

indsats. Den personlige handlekraft hænger i sagens natur sammen med, hvordan den menneskelige 

psykologi fungere og udvikles, hvilket dog ikke er i fokus i denne afhandling. Man skal derfor sørge 

for at virksomhedens ressourceallokering vil påvirke handlekraften positivt. Derfor er der ingen 

tvivl om, at allokeringen af ressourcer er en kritisk ledelsesopgave. 

I virksomhederne er der to typer af investeringer, som driver forretningen. Det er menneskelig 

kapital og finansiel kapital. Den finansielle kapital er virksomhedens næring, mens den 

menneskelige kapital er det der giver virksomheden liv. Menneskelig kapital omdanner likviderne 

til fysiske og intellektuelle aktive, processer og teknologier, der i sidste ende bestemmer om de 

omsatte likvider øger eller ødelægger virksomhedens foretagende. 

I den forbindelse kan det være vanskeligt for HR- afdelingen at finde en metode til at måle 

effektiviteten af den førte strategi, og ikke blot optimeringer, volumener og aktiviteter. Der skal 

dermed findes en metode til at isolere organisationens menneskelige kapital, således at dennes 

performance kan måles og ledes med lige så stor præcision som den finansielle kapital. I stort set 

alle virksomheder overstiger den menneskelige kapital den finansielle, hvorfor en mere analytisk 

tilgang kan hjælpe med at fremme strategien, indtægterne og aktionærværdien. Det betyder, at 

manglen på måling og optimering af den menneskelige kapitals finansielle resultater udmønter sig i 

en enorm offeromkostning. Derfor bør man være påpasselig med at behandle de menneskelige 



Vinnie Huusom CBS  oktober 2012 

 Økonomisk konsekvens af arbejdsmiljøarbejdet Kandidatafhandling 

31 

 

ressourcer som en nødvendig udgift, frem for den store finansielle investering det rent faktiske er. 

Menneskelige kapital er nemlig hovedkilden til værdiskabelse af de immaterielle aktiver.  

Ingen af de traditionelle finansielle metoder til at evaluere en virksomheds performance, kan 

anvendes til at isolere den menneskelige kapital, så man kan fastslå om den forbedre eller udhuler 

virksomhedens økonomiske værdi. Standard finansielle målinger såsom ROIC, EBITDA og FCF er 

enten for snævre eller for brede til sådanne målinger (Petersen, C. V. & Plenborg, T. 2010). De er 

ikke i stand til at isolere den økonomiske påvirkning, som mennesker har, men kan derimod 

forklare hvad der driver en virksomheds performance som en helhed. Nogle af de mest almindelige 

kapitalmålinger på menneskelige ressourcer er ligeledes misvisende, fordi de ikke tager højde for 

den samlede sum af alle interne og eksterne menneskelige kapitalomkostninger. Her er tale om 

FTE(Per Full Time Employee) og ’Løn og benefits som en procent af indtjeningen’. Alle målinger 

der stammer fra HR specifikke data, kan ikke anvendes til at vise et tilstrækkeligt troværdigt billede 

af sammenhængen mellem menneskelig kapital og virksomhedens overordnede resultat.                                          

Hvis man kigger nærmere på FTE eller andre ’per employee’ -beregninger kan disse både være 

ufuldstændige, misvisende og mistænkelige, når man vil anvende det i forbindelse med 

forretningsplanlægning, da det oftest anvendes til at overvåge hvor godt deres menneskelige 

investering performer. Derfor er FTE oftest brugt som afbalanceret tilgang til håndtering af 

arbejdsstyrken. Problemet med FTE er blandt andet, at der ikke er nogen universal accepteret 

definition på en medarbejder. Der er både uafhængige kontrahenter, deltid, betingede medarbejdere, 

midlertidige medarbejdere og outsourcede jobs, projekter og forskellige services. Selv internt i 

virksomhederne kan man definere medarbejderne forskelligt. Derfor er FTE ikke pålidelige som en 

gyldig fællesnævner på tværs af forretningsenheder, organisationer eller brancher. Derudover 

ønsker mange virksomheder at kunne måle performance og udvikling over tid, på tværs af 

forretningsenheder og organisationer, hvilket ’per employee’ ikke tager højde for, i forhold til at 

kunne sammenligne æbler med æbler.                                                                                           

Der kan være mange grunde til at man vælger at måle på sine medarbejdere. For mig handler det 

om at få skabt et rimeligt overblik over de udfordringer der ligger i effektivisering af de 

menneskelige ressourcer, få sat ord på nogle antagelser om sandsynlige sammenhænge, samt få 

udviklet nogle mulige måleredskaber til performance management, således at man kan gøre det 

muligt at undersøge værdien af den trivsel og de aktiviteter, som virksomhederne er afhængige af. 

Jeg er dog overbevist om, at jeg ikke er den rette til at forfine modeller og værktøjer, men derimod 
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nærmere kunne udvikle værktøjer, der kan vække interessen og til dels dokumentere økonomiske 

sammenhænge mellem arbejdsmiljø og produktivitet. 

Produktivitet fokuserer på sammenhænge mellem input og output, og ved at måle på dette, vil det 

give mulighed for at vurdere forskellige virksomheders effektivitet uanset antal og type af 

aktiviteter. Med inspiration fra ”Måling af HR-funktionen”(Krogager, P. & Schmidt, K. 2002), hvor 

man udarbejder modeller og værktøjer til måling af HR-funktionens effektivitet, ved at måle og 

vurdere på HR-funktionens evne til at øve positiv indflydelse på forretningens drift og fremdrift, vil 

jeg lægge mig op ad synspunktet der handler om, at der er forskel på, hvilke aktiviteter en 

virksomhed vælger at ligge i sine forskellige afdelinger. Derfor skal der i en vurdering eller måling 

af produktiviteten blandt medarbejderne, tages højde for og være plads til disse forskelle. 

Derudover skal der tages stilling til, hvilke økonomiske parametre der skal måles på. Man kunne 

vælge de traditionelle parametre såsom aktiekurs, omsætning, vækst og overskud m.m. Men disse 

parametre vurdere jeg at være for uigennemsigtige, da der er for langt fra aktiviteter med trivsel og 

arbejdsmiljø til de ovenfor nævnte økonomiske parametre, da disse almindeligvis er påvirket af 

mange forskellige typer af indsatser og aktiviteter. Derfor vil jeg ud fra disse betragtninger beskrive 

den principielle produktivitet som: 

              
          

         
 

På denne måde sættes produktiviteten i forhold til de antal aktiviteter man som virksomhed har 

valgt, sat i forhold til de omkostninger, disse aktiviteter genererer. Jo flere aktiviteter virksomheden 

er i stand til at administrere for en given omkostning, desto mere produktiv vil virksomheden være. 

Med aktiviteter menes antal enheder/områder under de enkelte afdelinger. F.eks. under HR-

afdelingen kan der være lønudbetaling, rekruttering og kompetenceudvikling osv. Det skal dog 

tilføjes, at der vil være forskelle i udregningen af produktivitet alt efter om der er tale om en 

serviceenhed eller om der er tale om en produktionsenhed hvor et produktionsapparat skal udnyttes. 

I serviceenheder er der rene lønkroner at spare, ved effektivisering af medarbejderen. Men ved 

produktionsenheden er det mere kompliceret, da eksempelvis smeden ved drejebænken producerer 

emner, som er prissat efter tid, materialeforbrug, afskrivninger samt forrentningen af 

produktionsapparatet, hvorfor en effektivisering af medarbejderen, og dermed bedre udnyttelse af 

produktionsapparatet, vil give enten større dækningsbidrag eller bedre konkurrenceevne. 
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Den investering virksomheden foretager i sine ansatte (løn, benefits, oplæring og udvikling, og 

andre support omkostninger) er vist i resultatopgørelsen som udgifter. De er på ingen måde vist i 

balancen som et kapitaliseret aktiv, med undtagelse af enkelte særlige immaterielle aktiver. 

Menneskelige målinger er udfordrende at anvende, fordi aktiver af menneskelig kapital er fordelt 

over hele finansregnskabet på måder, der skjuler deres omfang og hæmmer den overordnet styring. 

Derfor bør det første skridt mod en ny generation af analytiske muligheder indenfor menneskelig 

kapital være, at definere og isolere hele investeringen af menneskelig kapital. Først derefter kan 

man se dens finansielle performance i form af ROI, produktivitet og likviditet, som er den mest 

almindelige og nyttige form for måling af en virksomheds sundhed.  

ROI er ligeledes en profit-per-medarbejder formel, hvor den aktuelle investering i mennesker er 

blevet identificeret. Men problemet hermed er, at hvis en virksomhed outsourcer jobs eller erstatter 

medarbejder med teknologi, så vil profitten per medarbejder forbedres, uagtet de meromkostninger 

der er fremkommet for at forbedre statistikken. Derfor korrelerer målingen ikke nødvendigvis med 

den overordnede finansielle performance i virksomheden. På baggrund af dette bør man være 

påpasselig med ’per employee’ beregninger, da de som regel ikke er særlig troværdige. 

For at imødekomme et formodet behov fra direktioner, om ikke at have ’per employee’ beregninger, 

så er man nødt til at kigge på den menneskelige kapitals ROI (virksomhedens effektivitet), 

produktivitet (medarbejdernes effektivitet), og på profitfølsomhed (likviditet). Menneskelig kapital 

ROI driver virksomhedsværdien, produktiviteten driver ROI og profitfølsomheden beskytter ROI, 

og dermed beskytter den virksomhedsværdien. Denne metode isolerer investeringer i menneskelig 

kapital, ved at gennemgå regnskabet, og beregne summen af alle udgiftsposter, der repræsenterer 

omkostninger ved menneskelig kapital. Her er tale om personaleomkostninger, udgifter til støtte for 

medarbejderne og omkostninger i stedet for medarbejdere. Disse beregninger laves med almindeligt 

accepterede finansielle formler, som kan findes i hvilken som helst finansiel lærebog (Petersen, C. 

V. & Plenborg, T. 2010).  

Menneskelig kapital ROI måler fortjenesten af hver kr. investeret i menneskelig kapital efter der er 

justeret for omkostninger ved den finansielle kapital. Dette gør det til en værdibaseret formel. 
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I denne formel (DiBernardino, F. 2011) er profit udtrykt som EBITDA. EBITDA er en troværdig, 

universel finansiel standard, der virker for alle former for virksomheder - både privatejede og 

børsnoterede selskaber. EBITDA virker i alle tilfælde, fordi det afspejler fortjeneste, uanset 

finansiel kapitalstruktur. 

              
                                 

                                                                  
 

Produktivitet (Ibid.) måler andelen af indtjening der er genereret fra hver kr. der er investeret i 

menneskelig kapital, efter der er justeret for materielomkostninger og finansiel kapital. Denne 

formel er en tilpasning af den traditionelle finansielle formel
15

 for måling af produktivitet. 

Derudover er denne formel mere generel i forhold til virksomhedstype, alt efter om man er 

produktionsvirksomhed eller servicevirksomhed, da der kontrolleres for materielomkostninger. Det 

er vigtigt at kontrollere for materielomkostninger, da disse kan fordreje produktivitetens værdi af 

menneskelig kapital. Ved at fratrække materialer som en transitorisk omkostning, er du i stand til at 

indfange, hvordan folk oparbejder øget virksomhedsværdi. 

                
                    

          
 

Profitfølsomheden (Ibid.) måler den ratio der er imellem incitamentsaflønning og det profit mål der 

er fastsat af organisationen. Dette er tilpasset fra den formel man traditionelt anvender til at måle 

om likviditetsniveauet er tilstrækkelig til at beskytte en virksomheds likvide beholdninger.
16

 

Formlen sætter stort fokus på virksomhedens kompensationsstruktur. Formlens udgangspunkt er, at 

performance baseret incitamentsaflønning er det mest fleksible værktøj, en virksomhed kan anvende 

til at beskytte sin rentabilitet. En positiv profitfølsomheds værdi viser, at investeringer i 

menneskelig kapital gør sin del for at opretholde et stabilt indtjenings mønster, og dermed beskytter 

værdien af virksomheden.  

 

  

                                                 
15

 Revenue/assets 
16

 Accounts payable/cash + accounts receivable 
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5 Virksomhedens målsætning 
Der har førhen været snak om, at en virksomheds flaskehals i forhold til udvikling af forretningen er 

kapital. Det tror jeg kun er korrekt i en vis grad, da jeg er af den overbevisning at en virksomheds 

største flaskehals er virksomhedens arbejdsstyrke. Det at man ikke i tilstrækkelig høj grad er i stand 

til at rekruttere og fastholde nøglemedarbejdere, eller til at fastholde engagementet blandt 

medarbejderne. Det er et afgørende konkurrenceparameter at en virksomhed er i stand til at arbejde 

effektivt med en given strategi. Hvorfor alle ansatte på alle organisatoriske niveauer skal tage aktivt 

medansvar for at løfte denne krævende ledelsesopgave.                                                                                                                                                      

Der er sket en drejning i måden hvorpå mennesker arbejder, og dermed i deres evner og udviklingen 

af dem, i takt med den teknologiske udvikling (Dessler, G. 2013, 31). Størstedelen af fabrikkerne i 

dag har automatiseret produktionen, hvorfor medarbejderne i stedet for at styre maskinerne manuelt, 

bruger deres tid på at formidle kommandoer til en computer, som så producerer præcise emner. Det 

betyder, at de fleste produktioner flytter til lavtlønslande, således at de jobs som bevares handler om 

service og viden. Derudover betyder den højere forventning til produktivitet, at 

fremstillingsvirksomheder kan producere mere med færre medarbejdere. Flere 

produktionsvirksomheder har valgt at sammenkæde deres ordreservice med just-in-time fremstilling 

(Ibid., 39), som betyder at lige så snart kunden har afgivet sin ordre, så sender systemet automatisk 

en besked til transportfirmaet, at der snarligt skal hentes et emne, fra den pågældende 

produktionsvirksomhed. Det bevirker at producenten har presset den sidste del af ineffektiviteten ud 

af produktionen, da planlægningen er blevet meget mere præcis. 

Denne drejning i arbejdsformen giver en udfordring i at udvikle medarbejdernes kommunikations, 

læse og matematiske færdigheder. Derfor bliver arbejdsgivere mere og mere afhængige af viden og 

derfor den menneskelige kapital. Derfor antager jeg at arbejdsgivere må kræve at HR-afdelingen 

ikke blot administrerer opgaver såsom rekruttering og benefits, men også skaber værdi gennem 

målbare aktiviteter, der øger performance og rentabilitet.                                                          

Amerikanske forskere har lavet et studie af 17 forskellige produktionsanlæg (Ibid., 46), hvor enkelte 

af dem har indført højt ydende arbejdssystemer. Forskerne så en tendens til at de højt ydende 

produktionsanlæg betalte mere i løn, uddannede mere, og anvendte mere avancerede 

rekrutteringsmetoder. Men det var også disse produktionsanlæg, der havde den bedste profit, de 

bedste driftsomkostninger samt bedste omsætning.                                                                                                                                          
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Menneskelig kapital er den viden og erfaring, som den enkelte person eller den samlede 

arbejdsstyrke er i besiddelse af, og som erhverves gennem investering i uddannelse og træning. 

Derfor vil effektiv personaleledelse sikre positive resultater gennem mennesker. Man kan gøre 

alting rigtigt som leder, lægge gode planer, lave en klar organisationsopdeling, opsætte gode 

samlebånd, og anvende avancerede regnskabsmetoder, men stadig fejle hvis man ikke motiverer 

tilstrækkeligt eller passer på arbejdsmiljøet.                                                                                

En måde hvorpå man kan sikre målopfyldelse er ved indførsel af medarbejderevalueringer, eller det 

man i Danmark kalder MU samtaler (medarbejderudviklings samtaler). Der er fem grunde til at 

indføre denne form for samtaler (Ibid., 311). For det første baserer arbejdsgiverne deres 

beslutninger omkring forfremmelser, løn og fastholdelse på de afholdte MU samtaler. For det andet 

spiller MU samtalerne en vigtig rolle i performance management, da man hermed kan sikre at den 

enkelte medarbejders og teamets indsats er i tråd med virksomhedens overordnede målsætning.                                             

For det tredje lader MU samtaler arbejdsgiveren og medarbejderen udarbejde en plan til at korrigere 

eventuelle fejl og mangler, og til at styrke de ting medarbejderen gør rigtigt og eventuelt kan lære 

fra sig. For det fjerde kan der laves karriereplanlægning, således at der tages højde for 

medarbejderens styrker og svagheder. Som det femte og sidste kan arbejdsgiveren identificere 

uddannelses og udviklings behov hos den enkelte medarbejder. Hvis der eventuelt er et 

performance-gap mellem medarbejderens performance og dennes standarder. Ved styring af 

virksomhedens performance er der dermed nogle personalemæssige værktøjer, som er særdeles 

velegnede i forhold til at opnå målsætninger.                                                                                        

Hvis man taler om performance management i praksis, handler det om kontinuerligt i hverdagen, at 

lave disse medarbejderevalueringer således at man fanger eventuelle fejl eller mangler med det 

samme. Når nogen gør noget godt, kommer styrkelsen straks og ikke et halv år senere. Mange 

gange kan det være en fejl, at vente med vurderingen til den årlige MU samtale, da en medarbejders 

indsats bør tilpasses løbende med virksomhedens standarder. Mange opfatter performance 

management forskelligt. Nogen mener at det blot er et andet ord for medarbejderevaluering, og 

andre at det er en unik målorienteret og kontinuerlig måde at evaluere og lede medarbejdernes 

performance.  

Jeg mener at Performance management betegner den ledelsesdisciplin, der beskæftiger sig med 

styring af ydelse og præstation. I moderne, videntunge virksomheder og organisationer med stor 
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grad af decentralisering kan styring ikke alene ske på baggrund af historiske økonomiske data. 

Ledelse og medarbejdere har behov for styringsinformation som er balanceret og hænger sammen 

fra toppen til bunden af organisationshierarkiet. Traditionelle økonomiske nøgletal skal suppleres 

med indikatorer for fremtidig præstation, procesorienterede mål og kundemål. Målstyring, eller 

målledelse, handler om at styre og lede en virksomhed på basis af mål. Der sættes mål for 

virksomheden som helhed. Disse mål nedbrydes til forretningsenheder, til afdelinger og sidst til 

individuelle mål som der kan følges op på løbende. Ved at gøre dette sikrer organisationen sig, at 

den enkelte medarbejder arbejder på at opfylde mål, som er relevante for hele organisationen. 

En anden metode til at arbejde med medarbejdertrivsel er ved hjælp af den anerkendende tilgang. 

Metoden er kort beskrevet i næste afsnit. 

Den anerkendende tilgang. Appreciative Inquiry har rødder i den positive psykologi, og er en 

metode til at arbejde med udvikling af personer og organisationer (Dalsgaard, C. & Andersen, H. 

2007). Litteraturen på området er omfattende. Her skal blot henvises til BAR FOKA’s udgivelse, 

som udgør en introduktion til emnet. Der kan også hentes inspiration fra den danske internetportal 

om emnet (Værdsættende-samtale.dk). Metoden kan være en konstruktiv måde at arbejde med det 

psykiske arbejdsmiljø. Ofte har man en tendens til at fokusere på problemer man ønsker, der skal 

rettes op på. Ved Appreciative Inquiry-tilgangen vælger man at fokusere på det som virker og på 

hvordan man hyppigere kan opnå de positive situationer. 

Menneskelige fællesskaber og relationer bevæger sig i retning af det, de bliver spurgt om, og det de 

selv spørger om. Undersøgelse og forandring er processer, der sker samtidigt. Derfor stilles 

spørgsmål der inspirerer til fortællinger om det, som virker. Samt spørgsmål der afdækker drømme 

og håb. Følgende er eksempler på spørgsmål med udgangspunkt i Appreciative Inquiry-tilgangen: 

• Hvad fungerer godt i jeres samarbejde? 

• Hvad gør det muligt, hvad gør du/andre? 

• Hvad håber du på om et år, når jeres samarbejde er endnu bedre? 

• Hvilke skridt har du og andre taget, som har givet jer et bedre samarbejde 

Selvom man naturligvis ikke skal glemme eventuelle problemer, kan Appreciative Inquiry være en 

metode til at koncentrere sig om styrkerne, så svaghederne kommer til at betyde mindre. Grebet 
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rigtigt an, kan der opnås gode resultater i arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø både for hele 

arbejdspladsen og for enkelte teams.  

Når man definerer mål snakker man ofte om at målene skal være SMARTe. Denne forkortelse 

kommer fra den engelske betegnelse: Specific (Specifik) Er de ønskede resultater angivet tydeligt?, 

Measurable (Målbare) her er spørgsmålet ”hvor meget?”, Achievable (Opnåelige) Er det inde for 

rækkevidde?, Relevant (Relevante) har det betydning for de rette ting i virksomheden?, og Time-

bound (Tidsbestemte) målene skal have en ’deadline’ således at medarbejderen ved hvilken indsats 

der skal lægges i arbejdet. Den danske forkortelse SMORT har naturligt nok ikke den samme klang 

som SMART og derfor anvendes den engelske forkortelse ofte i dansk sammenhæng (Dessler, G. 

2013, 313).                                 

Med SMART in mente kan man udvikle mål for f.eks. sygefravær. Sygefravær er et specifikt 

element, som kan registreres tydeligt og er målbart. Hvis man tager udgangspunkt i de 

medarbejdere med arbejdsrelateret sygefravær, kan man sætte et opnåeligt mål for, hvad et 

acceptabelt niveau for sygefravær er, da sygdom er uafvendelig. Det antages endvidere at 

sygefravær i enhver virksomhed er relevant. Tidsrammen der sættes for dette mål, kan således være 

perioden der arbejdes med det arbejdsrelaterede sygefravær, så man dermed kan måle effekten af 

arbejdsmiljøarbejdet. 

Det kan være særdeles vanskeligt at vide, hvordan virksomheden skal prioritere sin tid, energi og 

ressourcer. Det er især tilfældet når tid og ressourcer er begrænsede. Forskning (Mikkelsen, M. H. 

& Poulfelt, F. 2008) viser, at virksomheder kan øge deres strategiske effektivitet, hvis de ligger 

fokus på engagement og handlekraft. Den nye viden skaber et grundlag for at prioritere sine 

ressourcer og indsatser der, hvor de vil gøre den største forskel.  

Der findes ingen gylden opskrift på, hvordan virksomheden kan skabe den største effekt på 

bundlinjen ved hjælp af sine menneskelige ressourcer. Der er dog ved brug af 

arbejdspladsvurderingen sat en ramme for, hvad der vil være mest relevant for virksomheden at 

sætte fokus på. Denne ramme skal kombineres med det strategiske perspektiv for virksomheden. 

Ved kontinuerligt at arbejde med at udvikle medarbejdernes effektivitet, vil de gradvist blive mere 

omstillingsparate, og dermed bedre til at håndtere udfordringer i arbejdsmiljøet. Værdien af den 

menneskelige kapital forsvinder hurtigt, hvis virksomheden ikke løbende opdaterer og justerer 
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tiltagene. Gøres dette kontinuerligt vil virksomheden til gengæld være i stand til at arbejde effektivt 

med strategien, rekruttere og fastholde nøglemedarbejdere, for dermed at øge konkurrenceevnen. 

Den handlekraft man som leder ønsker fra sine medarbejdere har en del potentielle barrierer. Hvis 

de definerede mål som nævnt ovenfor, er abstrakte og uforståelige eller hvis den planlagte ressource 

allokering ikke i praksis følges, vil det være typisk barrierer. Målsætningerne kan ligeledes være 

urealistiske, hvilket vil få medarbejderne til at miste det opbyggede engagement, som vil betyde et 

mindre fokus og momentum. Virksomheden vil derfor have større chancer for at lykkes med at 

forbedre arbejdsmiljøet gennem opsætning af klare målsætninger, hvis man bygger videre på 

eksisterende kompetencer i virksomheden. Derudover skal virksomheden tage udgangspunkt i 

eksisterende ressourcer og det eksisterende budget, så kan budgettet derved lægge et jerngreb om 

mulighederne for, hvad der kan lade sig gøre. 
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6 Økonomisk konsekvens af arbejdsmiljøforbedringer 
For at kunne tage temperaturen på ressourceallokeringen og på de arbejdsmiljømæssige tiltag, er det 

vigtigt med nogle værktøjer der måler den økonomiske konsekvens. 

På DTU arbejder man bl.a. med at sætte alle industrielle processer på formel, hvorfor jeg tænkte at 

jeg ligeledes ville forsøge, at udarbejde en model til beregning af den økonomiske konsekvens ved 

forbedringer/forringelser af arbejdsmiljøet set i forhold til de gennemsnitlige årslønninger, som kan 

anvendes ved afrapporteringen af den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Derfor vil jeg først 

kortlægge hvad en APV er, dens omfang, indhold samt lovgivningen omkring denne, for at 

inddrage læseren i vigtigheden af dette værktøj, som i mange år, af mange virksomheder, er blevet 

anset som en byrde (EU-fagligt netværk 2009; Økonomi- og Erhvervsministeriet 2002) frem for et 

vigtigt redskab.                                                                                

6.1 Arbejdspladsvurdering 
Jf. Arbejdsmiljøloven § 1. (Beskæftigelsesministeriet 2010) står der at der ved loven tilstræbes at 

skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og 

sociale udvikling i samfundet, samt grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og 

sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol 

fra Arbejdstilsynet. Desuden skal arbejdsgiveren jf. § 15. sørge for, at arbejdsforholdene 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.                                                                                                                  

§ 15 a. Tilsiger desuden, at arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig 

arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen 

til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens 

størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være 

tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med 

arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i 

arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed 

og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år.                                                                        

 

Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens 

arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der 

er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. Vurderingen skal indeholde følgende elementer:  

1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.  
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2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.  

3. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens 

arbejdsmiljøproblemer.  

4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.  

 

Ligesom der til enhver lovgivning er en betænkning, er der også en til denne. Betænkningen fra 

2006 nævner, at arbejdsgiveren har ansvar for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 

Arbejdsgiveren har via sin ledelsesret ansvaret og muligheden for at sikre, at et sundt og sikkert 

arbejdsmiljø bliver et ansættelsesvilkår. Straffereglerne i dag er med til at mindske risikoen for 

sløseri med sikkerhedskulturen (Arbejdsmarkedsudvalget 2006). Fra betænkning over forslag til lov 

om ændring af lov om arbejdsmiljø fra 2011 (Arbejdsmarkedsudvalget), som er en del af 

regeringens 2020-plan, beskriver at dårligt arbejdsmiljø har store menneskelige omkostninger og 

medfører samtidig årlige udgifter i milliardklassen til bl.a. sygedagpenge, arbejdsskadeerstatninger 

og offentlig forsørgelse af nedslidte. 

Det beskrives endvidere, at antallet af arbejdsulykker i Danmark fortsat er højt, og antallet af 

dødsulykker i forbindelse med arbejdet er markant højere end i hovedparten af de nordiske lande. 

Samtidig opleves det, at der i stigende grad er problemer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i 

form af stress og udbrændthed. 

Forliget som blev udarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen skal føre til, at antallet af alvorlige 

arbejdsulykker i 2020 skal være faldet med 25 pct. Ligeledes skal 20 pct. færre i 2020 udsættes for 

psykiske overbelastninger på jobbet, og 20 pct. færre skal lide under nedslidning af muskler eller 

skelet (Ibid.). 

Disse positive målsætninger ledsages imidlertid ikke af redskaber, som gør det realistisk at man kan 

opnå disse mål. Dette vil nemlig kræve, at man skal satse langt mere på at forebygge arbejdsskader. 

En af de eneste metoder vil være, at staten inden for belastede brancher indgår forpligtende aftaler 

med arbejdsgiverforeninger og fagforbund om, hvordan man i fællesskab kan arbejde med at bringe 

disse arbejdsskader ned i branchen og på de enkelte arbejdspladser, bl.a. på baggrund af de 

erfaringer, som Arbejdstilsynet har og får gennem sine tilsynsbesøg. 
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Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdet 

med APV handler om at finde ud af, om man har problemer med arbejdsmiljøet, hvor problemerne 

eventuelt er, hvordan man løser problemerne, hvem der har ansvaret for, at de bliver løst, og 

hvornår man skal følge op. 

For at frembringe et godt arbejdsmiljø er det afgørende, at man prioriterer arbejdet med 

arbejdsmiljø højt. Ledelsen og medarbejderne bør deltage aktivt og konstruktivt i arbejdet, da man 

naturligvis derved opnår den største effekt. Desuden er det essentielt at man afsætter tid nok til 

arbejdet med arbejdsmiljøet, samt at man har tilstrækkelig viden og færdigheder, da det kan være en 

ømtålelig proces. 

APV'en skal laves af arbejdsgiveren, og arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages. Hvis der ikke er 

krav om en arbejdsmiljøorganisation, er det nok at inddrage medarbejderne i arbejdet. APV'en skal 

desuden som nævnt ovenfor i lovgivningen revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i 

arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, fx hvis man får nye 

maskiner, nye medarbejdere, hvis virksomheden opkøber andre, eller selv bliver opkøbt. APV'en 

skal dog mindst revideres hvert tredje år.  

At-vejledningen (Arbejdstilsynet 2007) beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold 

på den enkelte virksomhed. Formålet er at guide virksomhedens sikkerhedsorganisation om de 

metoder, der kan bruges til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø. Vejledningen skal hjælpe med 

til, at sikkerhedsorganisationen vælger de mest egnede metoder. Vejledningen kan bl.a. være en 

hjælp, når virksomheden skal udarbejde arbejdspladsvurdering, der som første trin skal omfatte en 

kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, inklusiv om der er problematikker i det 

psykiske arbejdsmiljø. Den typiske fremgangsmåde er ved brug af spørgeskemaer. Men 

dialogbaserede værktøjer ses også anvendt. 

6.1.1 Spørgeskemametoden - kvantitativ kortlægning 

Et spørgeskema er først og fremmest velegnet til at kortlægge, hvordan det psykiske arbejdsmiljø 

opleves og vurderes af de ansatte. Spørgeskemaet kan også bruges til at forudsige reaktioner hos 

større grupper af ansatte ved organisationsændringer, ændrede ansættelsesformer o.l. Metoden er 

desuden en forholdsvis billig måde at indsamle data på.  

For det første er tidsforbruget til at udfylde spørgeskemaerne ret begrænset. Desuden er besvarede 

spørgeskemaer som regel hurtige at administrere og analysere, grundet deres layout. Resultaterne 
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vil derefter på relativt kort tid kunne afrapporteres, og man vil have mulighed for, at handle hurtigt 

på eventuelle opmærksomhedskrævende områder. 

Det kræver derfor, at man bruger et spørgeskema, der opfylder en række grundlæggende krav. 

Spørgsmålene skal være utvetydige og fortolkes som centrale af den gruppe ansatte, der skal deltage 

i kortlægningen. Svarmulighederne skal være udtømmende og gensidigt udelukke hinanden. Og 

spørgeskemaet skal være testet for reliabilitet og validitet. Reliabilitet betegner, hvor stor 

overensstemmelse der er mellem resultaterne af to på hinanden følgende målinger. Validitet er 

udtryk for, om spørgeskemaet måler, hvad det skal måle (Kvale, S. & Brinkmann, S. 2008).  

Der er en række usikkerheder ved at bruge spørgeskemaer til måling af det psykiske arbejdsmiljø. 

Bl.a. kan personer med psykiske symptomer, som fx stress og/eller et dårligt helbred i øvrigt, være 

mere tilbøjelige til at fremstille arbejdet som belastende end personer, der ikke har psykiske 

symptomer og har et godt helbred. Omvendt kan raske personer have en tendens til at nedtone de 

belastende forhold i arbejdet. 

Et andet problem ved spørgeskemaundersøgelser er de medarbejdere, som ikke bidrager til 

undersøgelsen. Enten fordi de ikke ønsker at deltage, eller fordi de ikke er i stand til det. Problemet 

er størst hos den gruppe, der ikke ønsker at deltage, fordi denne gruppe oftest vil adskille sig på 

centrale punkter fra resten af undersøgelsesgruppen. De kan f.eks. vælge ikke at deltage, fordi de 

ikke er overbevist om, at det vil gøre en forskel for arbejdsmiljøet, eller at de oplever 

uhensigtsmæssigheder i arbejdsmiljøet, således at de bliver uengagerede i jobbet. Frafaldet kan 

derfor være ensbetydende med systematiske skævheder i analyseresultaterne.  

Alle spørgeskemaundersøgelser bør afsluttes med overvejelser om frafaldets mulige betydning for 

undersøgelsesresultatet. Det kan være vanskeligt at udarbejde en egentlig frafaldsanalyse, hvor man 

systematisk indsamler begrundelser fra de personer, der ikke har deltaget, da dette vil komme i 

konflikt med hensynet til anonymiteten.  

Brug af spørgeskemaer i en virksomhed indebærer en række problemstillinger. Noget af det 

vigtigste er beskrivelsen af formålet med spørgeskemaundersøgelsen samt udvælgelse og 

beskrivelse af de emner, der ud fra den indhentede forhåndsviden skal inddrages i undersøgelsen. 

Skal undersøgelsen være en del af fx udarbejdelse af en almindelig arbejdspladsvurdering eller en 

større organisationsændring? I det tilfælde kan der være behov for at inddrage mange forskellige 

emner i undersøgelsen. Eller skal undersøgelsen afdække graden af og mulige årsager til klager, 
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konflikter, højt sygefravær o.l. i en bestemt virksomhedsafdeling? Derved består opgaven i at 

udvælge de emner, som er mest centrale at få undersøgt nærmere.  

Et særdeles vigtigt spørgsmål i udarbejdelsen af en arbejdspladsvurdering er sikring af 

anonymiteten. Dette er afgørende for at få ærlige besvarelser. For at opretholde anonymiteten er det 

vigtigt, at undersøgelsen omfatter et større antal personer, eftersom en række af de demografiske 

spørgsmål om fx køn og alder - på baggrund af kendskabet til personerne i en afdeling – typisk vil 

kunne identificere en person. Endvidere er det vigtigt, at der eksisterer klare aftaler om, hvem der 

skal have adgang til materialet, og hvem som skal analysere resultaterne mv. Endelig bør der kun 

afrapporteres antal, procenter og gennemsnit for samtlige deltagere. 

Et andet vigtigt spørgsmål er sikring af en høj svarprocent. Selv om det skal være frivilligt at 

deltage i en sådan undersøgelse, er det vigtigt, at svarprocenten bliver så høj som muligt. 

Svarprocenten skal helst være 80 (Boolsen, M. W. 2006) eller derover, da kun en høj svarprocent 

sikrer, at resultaterne kan bruges.  

Når virksomhedens stærke og svage sider er ridset op, er det desuden vigtigt at lade medarbejderne 

deltage i opfølgningen af undersøgelsen. En gentagelse af undersøgelsen efter et stykke tid kan 

bruges til at vurdere, om de tiltag der er sat i gang, har virket. I den forbindelse er det vigtigt, at man 

nøje registrerer, hvilke ændringer i arbejdsmiljøet der er foretaget efter den første måling. Kun 

derved bliver man i stand til efter anden måling at afgøre, om udsving mellem første og anden 

måling eventuelt skyldes fejl i tolkningen af de første måleresultater, manglende gennemførelse 

eller delvis gennemførsel af de planlagte ændringer, forkert valg af tiltag eller metoder mv.  

6.2 Opgørelse af sygefravær og personaleomsætning 
Både sygefraværet og personaleomsætningen i en virksomhed eller en afdeling kan have 

sammenhæng med det psykiske arbejdsmiljø. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan således give sig 

udslag i forøget sygefravær og øget personaleomsætning, mens et godt psykisk arbejdsmiljø 

omvendt kan mindske sygefraværet og være med til at fastholde de ansatte i virksomheden. 

Sygefravær og personaleomsætning kan således i mange tilfælde bruges til at tage "temperaturen" 

på arbejdsmiljøet og til at vurdere, om tiltagene har den ønskede effekt. Både sygefravær og 

personaleomsætning kan dog være bestemt af andre forhold end arbejdsmiljø, fx kan lønforskelle og 

attraktive jobmuligheder andre steder påvirke omsætningen for visse personalegrupper, selv om det 

psykiske arbejdsmiljø er tilfredsstillende. Ansatte er ikke blot virksomhedens egentlige brændstof, 

men de udgør også en knap ressource, som man må kæmpe hårdt for at beholde. 
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Det er vigtigt for en leder at signalere et klart budskab, om forventninger til tempoet blandt 

medarbejderne. F.eks. hvis man forlanger kortere deadline på de prioriterede opgaver, så kan man 

med held opnå, at medarbejderne går i gang med opgaven med det samme, og ikke bruger unødig 

tid. Man skal dog være opmærksom på, at prioritere de korrekte opgaver til korte deadlines, da 

nogle opgaver egner sig bedre til at blive udført hurtigt og mere præcist end andre. Det samme kan 

siges om medarbejderne, hvor arbejdsbyrden og presset opleves forskelligt, og man dermed har 

forskellig tolerance for stress. Derfor er det vigtigt at have fokus på samarbejde medarbejderne 

imellem, da People work for people, og ikke blot for en organisation eller virksomhed. Stoltheden 

ved at arbejde i en velrenommeret virksomhed og loyaliteten overfor en arbejdsgiver, er ikke som 

man så det for bare 20 år siden. I dag stilles der langt højere krav til en arbejdsgiver. Medarbejderne 

vil have indflydelse, udvikles personligt såvel som fagligt, og opleve anerkendelse. Hvis ikke disse 

parametre opfyldes, er der altid en anden konkurrerende virksomhed eller et lignende job i en anden 

branche. Finanskrisen har dog sat en mindre bremse i for mulighederne for jobskifte i nogle 

jobfunktioner, hvorfor folk har haft en tendens til, at passe lidt ekstra godt på sin ansættelse.  

Hvis man ikke følger op på en eventuel opsigelse, vil det have den konsekvens at man ikke får 

klarlagt om opsigelsen skyldes forhold i arbejdsmiljøet, eller om det er et led i en naturlig 

videreudvikling. Det er vigtigt at få fremhævet eventuelle problemområder eller 

forbedringsmuligheder, får at udelukke flere opsigelser med samme begrundelse.  

Nøglen til fastholdelse er derfor trivsel på arbejdspladsen. Jeg definerer trivsel som værende: Når 

man kan lide det man laver, i trygge og uforlignelige rammer. Mange virksomheder har i deres 

profil stående, at ’medarbejderne er det vigtigste aktiv’, men de glemmer oftest at tage hånd om 

dette vigtige aktiv, og blot lader det være op til HR-afdelingen at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø. 

Men det kan netop aldrig skabes af HR-afdelingen. Det skal komme fra nærmeste leder og fra dem 

der tager de hurtige og vigtige beslutninger i virksomheden. Derfor er det lederen der skal forsøge 

at skabe et unikt arbejdsmiljø, i de rammer HR-afdelingen har skabt, således at den naturlige 

udskiftning i en virksomhed genererer konkurrence og nytænkning, i stedet for stor 

medarbejderomsætning, som udelukkende tilvejebringer dårlige resultater. Og for enhver leder vil 

dette ikke være ønskelig, da man altid anser bundlinjen for værende den man bedømmer egen 

præstation ud fra. Og hvis man ikke har en decideret økonomisk bundlinje at have ansvaret for, vil 

man etablere en anden form for bundlinje, som lederens overordnede kan bedømme vedkommende 

ud fra. Alle investeringer økonomiske, tidsmæssige såvel som menneskelige, bør være med øje for 
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bundlinjen, og ikke blot for morskabens og interessens skyld, da man skal kunne se perspektiv i 

investeringen.  

Med den fælles base, det fælles sprog og dermed den øgede mulighed for fastholdelse af 

medarbejdere, som omtalt i afsnittet ’Etikkens vogter eller economic man’, må man ligeledes kigge 

på, hvad det koster at rekruttere en ny medarbejder til en stilling, hvor en medarbejder forsvinder 

grundet slid eller andet arbejdsmiljørelateret. Ved rekruttering af en ny medarbejder, vil man se en 

stigning i omkostningerne der er forbundet med oplæring af en ny kollega. Det ser man, da der som 

regel vælges en medarbejder med stor erfaring, til at bistå den nyansatte i indkøringsfasen, hvilket 

mindsker effektiviteten for denne medarbejder. Når man rekrutterer en ny medarbejder, koster det 

det meste af en årsløn, før denne nye kollega er oppe på fuld kadence. Ifølge 

rekrutteringsvirksomheder
17

 bruger virksomhederne min. 3 måneder på fremskaffelse af mulige 

kandidater, samt ansættelse. Derefter er der tre måneders prøvetid, hvor man som regel har 

tilknyttet en fastansat til oplæring/introduktionsfasen, hvorved man mister fuld kadence på denne 

erfarne medarbejder, hvilket betyder at virksomheden nu er oppe på 9 måneders løn uden fuldt 

udbytte. Og efterfølgende er der yderligere en periode, hvor den nyligt rekrutterede medarbejder, 

skal lære, at arbejde på egen hånd, og under den nye virksomheds system og jargon, ligesom der er 

en opsigelsesperiode for den afgående. 

Hvis man tager udgangspunkt i HG-benchmarket fra Health Group A/S, så viser tallene, at danske 

medarbejdere i gennemsnit har en anciennitet på 7,4 år. Dvs. at hver 7. år skal der rekrutteres en ny 

medarbejder, hvilket rundt regnet vil koste 1/7 årsløn pr. år pr. medarbejder, hvis man vel at mærke 

ser bort fra regler om opsigelser osv., og har in mente, at en nyrekruttering koster op imod en 

årsløn. Dvs. at 13,5% af virksomhedens lønsum er uproduktive som følge heraf. Men hvis man 

foretager arbejdsmiljømæssige forbedringer er det ikke urealistisk at øge denne anciennitet til f.eks. 

10 år, og så vil det kun koste virksomheden 10% af den årlige lønsum.   

Dette er tilfældet for Nycomed
18

, hvor de i 2008 havde en anciennitet på 8 år og i 2011 en 

anciennitet på 10,2 år. Det har betydet en nedgang i uproduktive lønninger fra 12,5% til 9,8%. Når 

man på samme måde ser på BEC
19

, er deres uproduktive lønninger faldet fra 13,2% til 9,6%. 

                                                 
17

 Tidligere ansættelse som rekrutteringskonsulent i IMC Business Consulting A/S, har givet denne viden. 
18

 Bilag 8 
19

 Bilag 8 
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Ved opgørelse af sygefravær og personaleomsætning er oplysninger, der er indhentet ved hjælp af 

fx spørgeskemametoden, ikke særlig pålidelige. Det skyldes bl.a. at mange ansatte ikke har en 

tilstrækkelig præcis erindring om, hvor mange sygedage og sygeperioder de har haft i det sidste år. I 

mit daglige arbejde ser man ofte, at medarbejderne erindrer færre sygefraværsdage end det faktiske 

registrerede antal dage. Der er heller ikke altid sikkerhed for, at personer der har svaret, at de vil 

skifte job, også gør det når de har mulighed for det. Opgørelsen bør derfor baseres på 

virksomhedens registrerede sygefravær og personaleomsætning. Opgørelsen kan fx gælde alle i 

virksomheden, alle timelønnede, alle faggrupper, alle stillingsgrupper eller alle fra nogle bestemte 

afdelinger. Til gengæld kan man med større fordel anvende besvarelser på arbejdsrelateret 

sygefravær, da man derved får et billede af i hvor stort omfang medarbejderne oplever 

sygemeldinger grundet forhold i deres arbejdsmiljø. Her har det nemlig ikke lige så stor betydning, 

hvor mange sygedage der er selvrapporteret.  

Sygefravær er nogenlunde nemt at registrere. Ved beregning af sygefraværet skal der regnes i 

fraværsdage (nettosygefravær = tabte arbejdsdage). Bag de samlede tal vil der ofte være betydelige 

afdelingsvise eller kvartalsvise udsving. 

Personaleomsætningen er også let at registrere, men det kan være svært at få overblik over 

årsagerne, hvis ikke man har etableret en fast procedure for at interviewe alle, der fratræder deres 

job. 

På baggrund af de tal der er bearbejdet kan man se et tydeligt billede ved ændringer af både 

anciennitet og sygefravær. Der ses af figur 1 at ancienniteten er en konveks kurve, således at det 

rent økonomisk bedst kan betale sig at arbejde for fastholdelse af nøglemedarbejdere således at 

ancienniteten forhøjes. Når ancienniteten kommer over 10 år flader kurven ud, og arbejdet med 

fastholdelse vil ikke i lige så høj grad være en nødvendighed, som andet arbejdsmiljøarbejde, når 

medarbejderstaben består af garvede personer. 
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Figur 1. Ændring i anciennitet. 

Når man kigger på Figur 2 omkring betydningen af ændringer i sygefraværet, er der en lineær 

kurve. Det giver et tydeligt billede af at arbejdet med at minimere sygefraværet så meget som 

muligt, har stor betydning for personaleomkostningerne i virksomhederne. 
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Figur 2. Ændringer i sygefravær. 

6.3 Udvikling af beregningsmodel 
Med disse retningslinjer og vejledninger in mente, samt de belyste sammenhænge mellem 

arbejdsmiljø og performance, har jeg som nævnt tidligere gjort mig tanker omkring muligheden for, 

at udarbejde en model til beregning af den økonomiske konsekvens ved forbedringer/forringelser af 

arbejdsmiljøet set i forhold til de gennemsnitlige årslønninger, som kan anvendes ved 

afrapporteringen af den lovpligtige arbejdspladsvurdering. 
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Generelt kan man modellere hvad som helst, og således også den problemstilling som jeg beskriver. 

Der findes to typer af modeller som man kan bruge
20

. Mekanistiske og empiriske modeller. For at 

kunne lave en mekanistisk model er det nødvendigt at kunne beskrive de fundamentale fænomener 

som beskriver dynamikken i et givet system og effekten af dem. Det er særdeles vanskeligt i mit 

tilfælde idet det vil involvere psykologi og menneskelig adfærd. Empiriske modeller er derimod 

baseret på data og observationer som man bruger til, at korrelere sammenhængen mellem et givent 

input og det målte output. Den type af model ville man kunne konstruere hvis man har adgang til et 

større statistik materiale og modellen vil med rimelig nøjagtighed kunne beskrive opførsel inden for 

det operations område som data også omfatter. Dvs. med adgangen til bl.a. HG-benchmarket som 

dokumenterer hvorledes medarbejderne i forskellige virksomheder og brancher oplever 

arbejdsrelateret sygefravær, så ville man muligvis være i stand til at konstruere en model som kan 

give virksomheden indblik i de økonomiske konsekvenser deres arbejdsmiljø har, når man kigger på 

gennemsnitlige lønninger. 

Arbejdspladsvurderingen der udarbejdes af Health Group A/S indeholder et matricespørgsmål, hvor 

der spørges til oplevelsen af arbejdsrelateret sygefravær.
21

 De dele af arbejdsmiljøet der spørges til 

som værende eventuelle årsager til sygefravær er ubekvemme arbejdsstillinger, ensidigt gentaget 

arbejde, indeklima, arbejdsskade/ –ulykke, jobusikkerhed, manglende udviklingsmuligheder, 

manglende kollegial støtte/feedback, konflikter, lav motivation, stor arbejdsmængde og/eller 

tidspres samt arbejdsrelateret stress. Her kommer man hele vejen rundt om elementerne i 

arbejdsmiljøet, og det er overvejende de samme elementer der undersøges i artiklen fra 

Videnscenter for arbejdsmiljø (2008). 

En virksomhedsøkonomi er strengt taget blot en husholdning med begrænsede ressourcer, hvilket 

ikke kun er opgjort i penge, men penge er nu engang økonomiens målestok. Derfor er det essentielt 

for virksomheden at regne ud, hvor meget der kan spares på personaleudgifter ved at forbedre 

arbejdsmiljøet. Ifølge HG-bechmarket er medarbejdernes selvrapporterede totale sygefravær i 

danske virksomheder, på tværs af brancher, som tidligere nævnt på 5,6 dage pr. år pr. medarbejder, 

og hvis man ser bort fra langtidssygemeldte(>30 dage) så er tallet på 4,2 dage pr. år pr. 

medarbejder. Hvis bare få procent af sygefraværet kunne undgås, så er der store penge for 

                                                 
20

 Jakob Kjøbsted Huusom Professorassistent DTU 
21

 Bilag 9 
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virksomhederne at spare. Dette vurderer jeg på baggrund af, at ifølge HG-benchmarket, så vurderer 

22% af de adspurgte medarbejdere, at arbejdsmiljøet har haft indvirkning på deres sygefravær.  

Stigningen i medarbejdernes krav til et godt arbejdsmiljø og værdsættelsen af dette, giver 

virksomhederne større incitament til at lave de nødvendige forbedringer, da investeringen som 

oftest vil tjene sig selv hjem i form af mindre sygefravær, mindre personaleomsætning, mindre spild 

og energiforbrug, bedre produktivitet og større omstillingsparathed. Arbejdsmiljø handler om 

helbred og trivsel. Værdier som kun delvist kan gøres op i penge. Sygefravær, effektivitet, 

fejlprocenter, motivation, og samarbejdsklima kan med besvær gøres op i penge. Prisen for 

behandling af et brækket ben, kan med besvær sammenholdes med prisen for en skridsikker trappe 

på arbejdspladsen. Fordele og ulemper ved at udskifte usikre hjælpemidler med mere sikre kan med 

besvær måles på en økonomisk skala. Men når det handler om menneskelige ressourcer, så er det 

mere besværligt at opgøre når en medarbejder mister arbejdsglæden, har tabt erhvervsevne eller 

ikke kan hører de øverste diskanttoner mere.  

Forbedring af arbejdsmiljøet er aldrig kun en omkostning. Det vil altid være en fordel at få belyst 

både omkostninger og gevinster så godt som muligt, før beslutningerne træffes. I mange tilfælde vil 

det vise sig, at den billigste løsning er dyrere i længden end en mere gennemgribende og effektiv 

løsning, som så på et senere tidspunkt alligevel bliver nødvendig. Ønsker om forbedring af 

arbejdsmiljøet kan ofte være den faktor, der fremkalder fornyelse, som i øvrigt er økonomisk 

gunstig. Før problemet blev erkendt som et arbejdsmiljøproblem var virksomheden sandsynligvis 

ikke opmærksom på sine muligheder for at tjene penge ved at undgå et spild af menneskelige 

ressourcer. Den økonomiske faktor kan aldrig stå alene. I arbejdsmiljøøkonomi vil man altid 

komme ud for, at de beløb man sammenligner, handler om menneskelige værdier, som ikke kan 

sammenlignes. Overslag over priser og besparelser kan ikke være beslutningsgrundlaget. Kun 

hjælpemiddel. Kun sjældent er det muligt at generalisere. De økonomiske regnestykker er 

afhængige af det lokale udgangspunkt: Løn, effektivitet, fantasi, vilje og finansieringsmuligheder. 

Når man foretager beregninger af økonomisk karakter og af performance, er udfaldene ofte binære, 

sort-hvide såsom ’succes’ og ’fiasko’, da det oftest hænger sammen med en subjektiv opfattelse af 

resultaterne. Man må i tilfældet med arbejdsmiljøets påvirkning sammenligne virksomhedens 

indsats med dens strategiske mål. På den anden side vil målinger som disse ofte ikke være 

tilstrækkeligt valide. Dette forsøger jeg dog at komme uden om, ved at benytte virksomhedens fakta 

omkring gennemsnitlige antal sygefraværsdage(DI), % med arbejdsrelateret sygefravær(JI) som er 
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rapporteret fra medarbejderne selv, virksomhedens fakta omkring anciennitet(L), Antal ansatte (E), 

Antal ansatte med sygefravær(EI) samt årlige gennemsnitslønninger (W) i virksomheden, da disse 

data er mere faktuelle, men dog til en vis grad produceret på baggrund af subjektive bedømmelser. 

 

(I)                                                     

(II) 
     

 
                                                       

(III)       
     

 
 

                                                               

 

Anciennitet(Length of employment) medregnes, da anciennitet primært bruges til at referere til hvor 

længe en medarbejder har været i sin stilling. I forbindelse med personaleomsætningen, siger 

anciennitet enten noget om læringskurven i virksomheden eller om arbejdsmiljøet. Hvis 

arbejdsmiljøet er dårligt eller man udsættes for stor fysisk belastning, så forbliver man ikke i sit job 

i særlig lang tid ad gangen, derfor større personaleomsætning. Desuden ser man i nogle brancher, at 

læringskurven er så stejl, at det ikke er muligt at blive i en stilling i en længere årrække, da man 

dermed begrænser sin egen udvikling. For det tredje ser man i nogle virksomheder, særligt i 

offentlige, at ancienniteten er medbestemmende for hvilket løntrin man er berettiget til. Altså jo 

højere anciennitet jo højere løn (Statens Administration 2012). Disse elementer er der taget højde 

for i ovenstående model, da udregningen tager udgangspunkt i det arbejdsrelaterede sygefravær, 

hvor det årlige beløb for en nyrekruttering er mindre, hvis det handler om en stejl læringskurve. Det 

samme er tilfældet hvis der er tale om anciennitetsbestemt løn, som oftest er en lineær stigning, så 

vil forholdet mellem tæller og nævner ligeledes udligne sig. 

(V)                             
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(VI) 
               

                        
   

                                                           

 

Gennemsnitslønnen(Wage) er et udtryk for den gennemsnitlige løn for f.eks. en bestemt 

arbejdsfunktion, job status, køn eller lignende. Beregningen af den gennemsnitlige løn for en 

bestemt arbejdsfunktion udføres ved at summere samtlige registrerede lønninger inden for den 

givne arbejdsfunktion og efterfølgende dividere med antallet af observationer. 

Arbejdsrelateret sygefravær(Job related illnesses) kan deles op i to hovedpunkter – ulykker på 

arbejdspladsen og arbejdsrelateret sygdom. Ulykker kan være dyrt at rette op på, da det ofte handler 

om udskiftning eller forbedring af inventar, maskiner, hjælpemidler og andre fysiske forhold. Ved 

arbejdsrelateret sygdom kan der gøres en del for at reducere dette. Arbejdsrelateret sygdom kan 

være både af fysisk og psykisk karakter, men når man kigger nærmere på mulige årsager til de 

arbejdsrelaterede sygdomme, så er de alle et ledelsesmæssigt ansvar, da de er af organisatorisk og 

psykologisk art, hvilket giver ledelsen gode muligheder for, at påvirke virksomhedens 

sygefravær(Days of illnesses). Blandt de væsentlige årsager til arbejdsrelaterede sygdomme kan 

oplistes (Ibsen, T. 2012): 

”    -     Inkonsistente krav 

- Psykologisk stemning relateret til en opgave 

- Mangel på mental udfordring 

- Mangel på gennemsigtighed af arbejdsopgaver 

- Opfattelse af tidspres 

- Mangel på anerkendelse 

- Lav social support 

- Mangel på indflydelse på arbejdet 

- Fysiske forhold (Røg, støj og møg)” 

Man skal dog i ledelsesarbejdet være påpasselig med at true og kontrollere medarbejderne tilbage i 

arbejdet, da det kun skaber øget profit på kort sigt, fordi medarbejdernes kvalitetsbevidsthed falder, 

i og med at muligheden og villigheden for at yde en ekstra indsats forsvinder gradvist. 
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Det arbejdsrelaterede sygefravær opgøres i procent af de medarbejdere, der har rapporteret 

sygefravær indenfor det sidste år. Det kan være tilfældet at flere af dem, der har rapporteret 

sygefravær har oplevet flere områder af arbejdsmiljøet som værende årsag til sygefraværet, hvorfor 

det arbejdsrelaterede sygefravær er et udtryk for den gruppe af medarbejdere der oplever mindst én 

arbejdsmiljømæssig årsag.                                                                                                                       

I det følgende afsnit vil beregningsmodellerne blive anvendt på faktiske data fra Nycomed og BEC. 

De har begge fået lavet to arbejdspladsvurderinger, som vil blive anvendt til at bevise hvilken 

økonomisk konsekvens arbejdet med arbejdsmiljøet har haft. Nycomed har bidraget med de faktiske 

oplysninger på sygefravær og gennemsnitlig lønsats, hvorimod BEC deltager med tal fra 

arbejdspladsvurderingerne. Oplysninger omkring antal ansatte, anciennitet og andel med 

arbejdsrelateret sygefravær er oplyst i arbejdspladsvurderingerne. 

Nycomed har siden deres første undersøgelse i 2008 skåret 39% i deres medarbejderstab. Alle 

resultater kan ses af bilag 8. Deres gennemsnitlige sygefravær er steget en anelse, og når deres 

oplysninger behandles i (II) er billedet det samme, at andelen af medarbejdere med arbejdsrelateret 

sygefravær ligeledes er steget. Når man kigger på resultatet i forhold til den andel der er rapporteret 

i arbejdspladsvurderingen, så er stigningen af procentdelen med arbejdsrelateret sygefravær reelt 

større end det oplyste i arbejdspladsvurderingen
22

. Selvom der er sket en procentvis stigning i 

andelen med arbejdsrelateret sygefravær, så er der i forhold til den totale udgift til lønninger, ikke 

sket nogen nævneværdig ændring. Hvilket betyder at i 2008 og i 2011 gik henholdvis 0,4% og 0,5% 

af den totale lønudbetaling, til medarbejdere med arbejdsrelateret sygefravær. På den anden side er 

der sket en lille stigning i ancienniteten, som følger perioden siden første undersøgelse. Det har 

betydet et fald i beløbet af lønudbetalingen, der går til nyrekrutteringer, hvis en medarbejder med 

arbejdsrelateret sygefravær falder fra. Man ser at i 2008 var det 2,0% hvor det i 2011 var 1,7%.  

BEC har siden deres første undersøgelse i 2008 skåret 45% i deres medarbejderstab. Alle resultater 

for BEC ses ligeledes af bilag 8. Det gennemsnitlige sygefravær er også steget hos BEC ligesom 

hos Nycomed, men her ses det på den anden side, at det arbejdsrelaterede sygefravær er faldet. Når 

disse data bearbejdes i (II) så viser det, at andelen af den totale medarbejderstab med 

arbejdsrelateret sygefravær er på samme niveau, nemlig 11%. Det betyder derfor at der hos BEC 

både i 2008 og i 2012 gik 0,2% af den totale lønudgift til medarbejdere med arbejdsrelateret 

sygefravær. Hos BEC er ancienniteten steget en del, hvilket kan tyde på, at man har valgt at holde 
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på de medarbejdere med mest erfaring i virksomheden. Det betyder at i 2012 gik 1,4% af de totale 

lønudbetalinger til nyrekrutteringer, mod de 2,5% i 2008, hvis en medarbejder med arbejdsrelateret 

sygefravær skulle falde fra. 

Eksemplerne på anvendelsen af beregningsmodellerne vidner om, at det ved en simpel beregning 

kan belyses hvor stor en gevinst der kan hentes, ved at lave forbedringer af arbejdsmiljøet. Her er 

det op til den enkelte virksomhed, at tage stilling til hvad det er et acceptabelt niveau og mest 

givtigt. Foruden gevinsten i personaleomkostninger, produktivitet, omstillingsparathed og spild, kan 

der være en fordel i at investere en del af virksomhedens likvider i de menneskelige ressourcer. Ved 

at investere sine likvider heri, vil virksomheden opnå en større dækningsgrad og dermed en øgning i 

aktionærværdien.  
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7 Kvalitetsvurdering af analyseresultater23 
Når man kigger overordnet på dataindsamlingen til analysen, er der nogle elementer der er med til 

at gøre afhandlingen og resultaterne mere relevante. Jeg har forsøgt at skitsere hvad der gør denne 

afhandling relevant og troværdig. Elementerne man kigger på ved kvalitetsvurdering er bl.a. 

acceptabilitet, validitet, reliabilitet, gennemsigtighed, forskelligartethed samt gensidig forankring af 

teori og empiri. 

Acceptabilitet dækker over, om dataskabelsen er acceptabel for dem, der er genstand for 

undersøgelsen. Axa Power og de andre virksomheder har selv indvilliget i at bidrage til 

undersøgelsen, således at jeg kunne udarbejde realistiske beregninger, frem for at skulle lave fiktive 

antagelser, som dermed ville have været mere usikkert, og dermed mindre acceptabelt. Ligesom 

virksomhederne har været interesseret i, at få et brugbart måleværktøj. Jeg har bestræbt mig på, at 

finde datakilder, der enten er primær kilde af faktiske data, eller datakilder med empiri der i det 

mindste kan underbygges af realistiske og acceptable sekundære kilder. Dette er set i relation til et 

samfund hvor man ser og hører mange, der kalder sig eksperter. Noget af det skrevne datagrundlag 

er indsamlet hos offentlige tilsyn, hvorfor det må anses som værende en form for rettesnor eller 

vejledning, hvis man vel at mærke kan acceptere dokumenter fra offentlige myndigheder. 

Endvidere må de øvrige data skabende kilder i min afhandling betragtes som acceptable, idet disse 

bl.a. stammer fra fagbøger skrevet af kendte og anerkendte forskere, undervisere og forfattere. Dog 

har acceptabilitet ikke nødvendigvis noget at gøre med, at fagfolk skal godkende noget, men 

derimod om det enkelte individ kan godtage noget i almindelighed.  

Validitet som belyser min evne til at undersøge det der konkret ønskes undersøgt. Dette gennem 

mine metodiske overvejelser, samt gennem afgrænsende og empiriske valg. Dvs. om 

undersøgelsens resultater er gyldige og har relevans. Kan de leverede resultater anvendes til det 

formål, de er tiltænkt? Her retfærdiggør jeg mit valg af sample, ved at spørge ind til vigtigheden af 

arbejdsforholdenes økonomiske betydning, ligesom jeg finder det yderst relevant, at have en 

beregningsmodel, der kan være med til at belyse dette for virksomhederne.  

                                                 

23
 Netbaseret Akademi Uddannelse (2012) 

 



Vinnie Huusom CBS  oktober 2012 

 Økonomisk konsekvens af arbejdsmiljøarbejdet Kandidatafhandling 

56 

 

Med udgangspunkt i undersøgelsernes resultat bør man være opmærksom på at disse er 

gennemsnitlige beregninger, der trods et positivt resultat kan have nogle faktorer der skaber støj på 

et ellers godt forhold mellem virksomhed og dens ansatte. Men, selv et tilfredsstillende resultat kan 

medfører fratrædelse. Hvis nogle af virksomhedens ansatte skulle vælge at forlade virksomheden 

frivilligt, grundet faktorer der ikke vedrøre virksomheden, vil disse formodentlig fratræde med et 

positivt syn af virksomheden og dens arbejdsmiljø. På den måde vil virksomheden også skabe 

ambassadører, hvilket er med til at forstærke deres Employer branding og position på markedet, når 

der skal rekrutteres nye talenter. 

Reliabilitet er med til at belyse om en anden undersøger/forsker/studerende med samme interesse 

og emne for øje, ville kunne komme frem til samme konklusion og resultat som mig, uafhængig af 

min undersøgelse. Dette kan være vanskeligt ved denne afhandling, da den valgte 

undersøgelsesmetode typisk vil være påvirket af situationen på det pågældende tidspunkt i forhold 

til historien og fremtidsudsigterne. Derudover har adspurgte virksomheder selv kunnet vælge eller 

fravælge deltagelse i undersøgelsen. Heriblandt er der stærkt relevante virksomheder og brancher, 

der ikke er deltagende i denne undersøgelse. Man ser også ofte at i virksomheder, som enten har 

stor succes med det de gør, eller i virksomheder der kæmper for overlevelse, ikke deltager i sådanne 

undersøgelser, da tiden ikke er til det, og at de ikke finder det ligeså relevant. Dataindsamlingen er 

foretaget på et tidspunkt i historien, hvor mange virksomheder kæmper for at udtænke nye strategier 

for effektivisering, samt udnyttelse af så mange af medarbejdernes ressourcer som muligt, og undgå 

meromkostninger, uden så meget fokus på fastholdelse, som man så i højkonjunkturen. Derfor må 

man formode at resultatet af undersøgelsen kunne se anderledes ud, hvis den havde været 

udarbejdet i en anden periode. Samtidig, kan jeg på baggrund af en af mine hovedkilder, der ikke 

findes i en nyere version end fra 2008, også rejse spørgsmålet om hvorledes hovedkildens resultat 

og dermed resultatet af undersøgelsen ville se ud dagsdato – fire år efter. Dermed har jeg også været 

opmærksom på, at mine hovedkilder så vidt muligt har repræsenteret et bredere perspektiv 

bestående af forskellige syn og vinkler på mit emne. På den måde legitimerer jeg afhandlingens 

resultat, og afhandlingens validitet, kvalitet og troværdig øges. 

Størstedelen af hovedkilderne har dog været af samme overbevisning og dermed haft samme 

resultat. Dette gør at resultatet af undersøgelser foretaget af en anden person med stor sandsynligvis 

vil være af samme kaliber. 
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Gennemsigtighed betyder, at man skal kunne gennemskue, hvordan undersøgelsen er foretaget. Jeg 

har beskrevet min fremgangsmåde og metode. Når der er skabt data via interviews, vil det være 

lettere for virksomhederne og for andre interesserede læsere, at gennemskue hvilke oplysninger der 

bliver benyttet, og virksomhederne har selv valgt at oplyse detaljerne. Detaljerne belyser dog ikke 

altid alle de positive samt negative elementerne der røre sig i virksomheden. Dermed har jeg også 

været opmærksomheden på den information jeg er blevet præsenteret for i interviewene, idet 

respondenterne, ansat i en virksomhed, handler i virksomheden interesse, og er præget samt drevet 

af at deres image og billede af virksomheden udadtil er godt. Den negative omtale om 

virksomheden vil måske ikke komme til udtryk eller vil kun blive belyst i en mindre grad.  

Med udgangspunkt i ovenstående kan det være svært at gennemskue virksomhedens 

gennemsigtighed, hvilket jeg har afhjulpet ved at sammenligne respondenters svar, se hvorledes de 

stemmer overens, samt læst artikler om virksomheden fra lokale og nationale medier, der enten 

kunne be- eller afkræfte respondenternes svar.  

Desuden er analysen af arbejdsmiljøets påvirkning af virksomhedens performance, baseret på 

Videnscenter for arbejdsmiljøs forskning fra 2008, hvilket betyder at min afhandling er en 

videreføring af tidligere forskning, og giver derfor læseren mulighed for let at kunne fremfinde de 

benyttede datakilder. 

Forskelligartethed har at gøre med, at man eksempelvis går på tværs af forskellige brancher for at 

finde forskelle mellem dem. Her har jeg som tidligere beskrevet fundet empiri fra forskellige typer 

af virksomheder i forskellige brancher, og opdaget at man ligger vægt på forskellige former for 

målsætninger, men generelt har de samme ønsker med hensyn til deres medarbejdere. Jeg benytter 

bl.a. HG-benchmarket, som er gennemsnitsberegninger på tværs af brancher, men samtidig er der 

mulighed for, at opdele data på specifikke brancher, således at man har mulighed for at se de mest 

relevante data. F.eks. er det sandsynligvis mere relevant for produktionsvirksomheder at kigge på 

benchmark over sikkerheds spørgsmål, end administrative brancher. Ligesom biotek og 

laboratorium i større grad kigger på forhold omkring laboratorium og eksplosionsfare. Dog mener 

jeg ikke, at dette har en påvirkning på generaliserbarheden. Der er både naturalistisk og analytisk 

generalisering, da der i en stor del af afhandlingen baseres på personlig erfaring, hvor tavs viden 

forvandles til eksplicit propositionel viden, samt der er foretaget en velovervejet bedømmelse af, i 

hvilken grad resultaterne vil være vejledende for andre situationer. 
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Ydermere har jeg som tidligere nævnt gjort brug af en pluralistisk vifte bestående af kilder med 

forskellige syn på emnet, hvilket har tilført min afhandling forskelligartethed og troværdighed. 

Gensidig forankring af teori og empiri har til formål at sikre analysens validitet. Har man klart 

defineret de anvendte begreber og bruger man dem i forhold til det empiriske materiale? Jeg er her 

gået ud fra, at læseren har en form for kendskab til virksomheders målstyring. Begreberne er 

dermed ikke detaljeret forklaret, men der bliver forklaret sammenhænge mellem de forskellige 

målsætninger og teorier, for at argumentere for deres antagelser og resultater.                   

Reliabilitet og validitet vil ikke alene blive anvendt som en kritisk selvreflektion, da disse begreber 

bygger på funktionelle principper, som ikke stemmer overens med mit metodesyn, da jeg ikke 

mener man kan opnå en objektiv erkendelse hermed. I forhold til mit emne, som på sin vis er et 

kildent emne, vil jeg til dels lade det være op til iagttageren/læseren, om at vurdere kvaliteten i 

studiet. Derfor handler det mere om troværdighed overfor læseren i forbindelse med behandlingen 

af problematikken vedrørende kvaliteten i undersøgelsen. Problematikken kan bestå i at jeg 

anvender et forklarende studie hvor udbredtheden af synspunkter, indhold og argumenter ikke vil 

kunne afdækkes, men mere afdækker de enkeltes synspunkter, argumenter og forklaringer, der er 

forbundet med udfærdigelsen af målsætninger.                                                                         

Jeg har desuden selv indflydelse på undersøgelsens udformning, da jeg subjektivt udvælger og 

tolker empirisk materiale. Derudover er det essentielt med formidlingen af stoffet, bl.a. gennem 

ontologien og epistemologien, som jeg har gjort gennem mit afsnit om videnskabsteori. Samtidig 

skal det også gøres igennem øget troværdighed ved bl.a. at holde en enkelt og overskuelig struktur, 

samt skabe en rød tråd gennem undersøgelsen, ved at henvise til tidligere diskussioner og pointer. 

Foruden dette vil jeg understøtte mine synspunkter og argumenter med teoretiske og empiriske 

referencer.                                                                                                                                         
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8 Konklusion 
Det kan på baggrund af min analyse konstateres at de fleste udgivere er ikke bange for at 

konkludere, at der er en direkte sammenhænge mellem arbejdsmiljø og produktivitet. Mine 

undersøgelser viser ligeledes, at der kan trækkes en tydelig linje mellem bestemte dele af 

arbejdsmiljøet og medarbejdernes produktivitet. Det er bl.a. indenfor indeklima, ergonomiske 

forhold og psykisk arbejdsmiljø, som alle er hyppige årsager til arbejdsrelateret sygefravær. Derfor 

har forebyggelse og prioritering af arbejdsmiljøet en signifikant betydning for løsningen af 

problemer i arbejdsmiljøet og for virksomhedens bundlinje. Sygdom er uafvendelig men koster 

hvert år arbejdsgiverne milliarder af kroner i tabt produktion og sygedagpenge. Derfor har det helt 

grundlæggende en betydning hvor længe medarbejderne er fraværende.  

Det kan konkluderes at hvis virksomhederne øger trivslen samt mindsker eller afbalancerer 

arbejdspresset, så ses der i mindre grad arbejdsrelaterede sygemeldinger, og lavere 

personaleomsætning. Både sygefraværet og personaleomsætningen har sammenhæng med det 

psykiske arbejdsmiljø, hvorfor det i mange tilfælde kan bruges til at tage ”temperaturen” på 

arbejdsmiljøet, og til at vurdere om tiltagene i arbejdsmiljøet har den ønskede effekt. 

Målinger stimulerer og motiverer handlinger blandt medarbejderne, som er virksomhedens vigtigste 

ressourcer. Målingerne skal afspejle organisationens udfordringer, kendetegn og kompleksitet, og 

som kobles sammen med belønnings- og bonussystemerne. Det skal som udgangspunkt kobles 

sammen, således at hele apparatet er formuleret klart og opnåeligt, da alle dem der påvirkes af 

målingerne, involveres i implementeringen.  

Ved at øge performance og rentabilitet gennem aktiviteter omkring arbejdsmiljøet, ser man en 

tendens til at de højtydende produktionsanlæg betaler mere i løn, uddanner mere, og anvender mere 

avancerede rekrutteringsmetoder, samtidig med at disse produktionsanlæg har den bedste profit, de 

bedste driftsomkostninger, samt bedste omsætning. Derfor vil effektiv personaleledelse sikre 

positive resultater gennem mennesker. En måde hvorpå man kan sikre denne målopfyldelse er ved 

indførsel af MU samtaler, som er en unik målorienteret og kontinuerlig måde at evaluere og lede 

medarbejdernes performance på. Der sættes mål for virksomheden som helhed. Disse mål 

nedbrydes til forretningsenheder, til afdelinger og sidst til individuelle mål, som der kan følges op 

på løbende. 
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Værdsættende samtale som er den anerkendende tilgang, er ligeledes et godt værktøj for 

virksomhederne at fokusere på styrkerne i stedet for svaghederne, da menneskelige fællesskaber og 

relationer bevæger sig i retning af det der inspirerer fra fortællinger om det der virker. Dermed er 

der mulighed for at opnå flere positive situationer. 

Der findes ingen endegyldig opskrift på hvordan virksomheden kan skabe den største effekt rent 

økonomisk ved hjælp af sine menneskelige ressourcer. Der er dog ved brug af 

arbejdspladsvurderingen sat en ramme for, hvad der vil være mest relevant for virksomheden at 

sætte fokus på. Denne ramme skal kombineres med det strategiske perspektiv for virksomheden. 

Ved kontinuerligt at arbejde med at udvikle medarbejdernes effektivitet, vil de gradvist blive mere 

omstillingsparat, og dermed bedre at håndtere udfordringer i arbejdsmiljøet. Værdien af den 

menneskelige kapital forsvinder hurtigt, hvis der ikke løbende opdateres og justeres i tiltagene. Den 

lovpligtige arbejdspladsvurdering har som behandlet, til formål at finde eventuelle 

arbejdsmiljømæssige problemer, hvordan man løser problemerne, hvem der har ansvaret for at de 

bliver løst, og hvornår man skal følge op. 

Stigningen i medarbejdernes krav til et godt arbejdsmiljø og værdsættelsen af dette, giver 

virksomhederne større incitament til at lave de nødvendige forbedringer, da investeringen vil tjene 

sig selv hjem i form af mindre sygefravær, mindre personaleomsætning, mindre spild og 

energiforbrug, bedre produktivitet og større omstillingsparathed.  

Traditionelle finansielle metoder til at evaluere en virksomheds performance, kan ikke anvendes til 

at isolere den menneskelige kapital, så man kan fastslå om den forbedre eller udhuler 

virksomhedens økonomiske værdi. Derfor bør det første skridt mod en ny generation af analytiske 

muligheder indenfor menneskelig kapital være, at definere og isolere hele investeringen af 

menneskelig kapital. Den investering virksomheden foretager i sine ansatte er vist i 

resultatopgørelsen som udgifter, og på ingen måde vist i balancen som kapitaliseret aktiv, med 

undtagelse af enkelte særlige immaterielle aktiver. 

I beregningsmodellerne der er udarbejdet i afhandlingen, er der taget højde for binære udfald, da 

resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet beror på subjektive bedømmelser. Modellerne viser hvilken 

økonomisk konsekvens arbejdet med arbejdsmiljøet har haft. Det er hermed op til den enkelte 

virksomhed, at tage stilling til hvad der er et acceptabelt niveau. Men når det holdes op imod figur 1 

og figur 2, som viser hvilken betydning ændringer i anciennitet og sygefravær har på 
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personaleomkostninger, så har det en betydelig konsekvens at fastholde nøglemedarbejdere, samt 

værne om deres trivsel. Det kan ligeledes være en fordel for virksomheden, i forhold til afkastet i 

aktieselskaber, at investere en del af virksomhedens likviditet i de menneskelige ressourcer, som vil 

medføre en forhåbentlig større dækningsgrad, og dermed endnu en øgning i aktionærværdien.   

Man kan formode, at med de mange stramninger rent økonomisk, vil serviceniveauet og trivslen 

blandt medarbejderne falde. Jeg er dog ikke af den overbevisning, da der ved økonomiske 

stramninger bliver opstillet nogle nye spilleregler, som skal følges for at kabalen kan gå op. For at 

opnå høj effektivitet, er man nødt til at få samspillet mellem ledere og medarbejdere til at fungere 

effektivt, samt at det er præcist defineret. Desuden bør medarbejderne beskæftige sig med det de er 

kvalificeret til, for at minimere spildtid, og for at højne den faglige stolthed, for dermed at skabe 

større trivsel. Derfor handler det ikke om i mine øjne at bruge flere ressourcer men derimod bruge 

ressourcerne bedre. Det mest vanskelige i en sådan proces er imidlertid at ændre på gamle vaner. 

Det kræver stor involvering af medarbejderne, så man får skabt ejerskab i de nye arbejdsprocesser. 

Det handler om at gøre sunde valg til nemme valg, indarbejde det i arbejdstiden og organisere sig, 

så det bliver en forankret del af virksomhedskulturen. Det kræver en helhjertet og systematisk 

indsats. 

 

  



Vinnie Huusom CBS  oktober 2012 

 Økonomisk konsekvens af arbejdsmiljøarbejdet Kandidatafhandling 

62 

 

9 Perspektivering 
Som påvist påvirker sygefraværet åbenlyst produktiviteten, hvorfor det er økonomisk sund fornuft 

for enhver virksomhed, at sørge for at medarbejderne trives i hverdagen. Man ser oftere at 

virksomheder bruger midler på initiativer for at forebygge mistrivsel og arbejdsulykker. F.eks. ved 

pause-øvelser, sund mad i kantinen og frugtordninger. Men når det kommer til det psykiske 

arbejdsmiljø bliver det langt mere komplekst at løse. Flere virksomheder forsøger sig med bl.a. 

stresspolitik, men der stilles nye krav til danske virksomhedsledere i dag.                                    

I og med at teknologien har udviklet sig så eksplosivt i en globaliseret verden, og man er på døgnet 

rundt med iphone og ipad, er man nødt til at kigge på arbejdsformer og –kultur, ledelsesmetoder og 

måden man arbejder på m.m. Derfor bliver nøgleordene i det hyperkomplekse videnssamfund, 

social kapital og en ny form for samarbejde ledelse og medarbejdere imellem, for at fremme en 

sundere arbejdsplads med høj produktivitet.                                                                               

Spørgsmålet er så, hvad der virker for den enkelte virksomhed. Er det god ledelse, høj social 

kapital, individuelle aspekter eller noget helt andet? Nogle virksomheder er i en hastig udvikling, 

nogle arbejder globalt, og andre i en hurtig omskiftelig branche. Derfor vil en god blanding af 

ledelse, klare mål og feedback, samt ansættelser af korrekte robuste profiler, være med til at 

forebygge mistrivsel, stress og arbejdsrelateret sygefravær.                                                     

Der kræves af medarbejderne, at de er selvstændige men bevidste om egne grænser. Derudover 

kræves der af fremtidens medarbejdere, at de er gode til at arbejde i teams, med mange forskellige 

kulturer, skal være i stand til at udøve selvledelse, samt indgå i diverse netværk. På den anden side 

forventer medarbejderne en ledelse, der i højere grad samarbejder. Alle disse forventninger kan 

være stressfaktorer, som kan påvirkes yderligere ved mobning på arbejdspladsen, usikkerhed i 

krisetider eller højt pres fra privatlivet. Derfor er det vigtigt at få skabt en god og klar dialog og 

forventningsafstemning på arbejdspladsen, da der ikke er nogen tvivl om, at tilfredse medarbejdere, 

der trives fysisk og psykisk er en gevinst for virksomheden og bundlinjen. I eftervirkningerne af 

finanskrisen, kæmper virksomhederne for at fastholde deres kernemedarbejdere, hvorfor flere og 

flere giver deres medarbejdere mulighed for individuelt at blive mere succesrige, således at det 

forhåbentligt viser sig i højere produktivitet og dermed bedre performance.                             

Forebyggelsesfonden har i flere år ydet støtte til virksomheder, som har haft et ønske om at lave 

større og længerevarende projekter indenfor sundhed og trivsel. Dette sætter den nye beskæftigelses 
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minister nu en stopper for, da man med nye målsætninger for Forebyggelsesfonden, fjerner 

muligheden for at søge om støtte. Man ændrer navnet til Forebyggelse og fastholdelsesfonden, fordi 

der sættes fokus på fremadrettet at have bedre sammenhæng mellem forebyggelse og fastholdelse 

på arbejdsmarkedet. Derimod opretter man flere forebyggelsespakker og seniorpakker som er 

foruddefinerede projekter, der konkret beskriver en indsats til at forbedre arbejdsmiljøet og fremme 

sundheden. Dette har været meget populært blandt landets virksomheder lige siden de blev lanceret 

i januar 2011. Der er afsat 45 mio. kr. i år og 55 mio. kr. hvert år fra 2013 til 2015 (Igi, S. 2012). 

Inden for forebyggelse finansierer fonden fortsat Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser mod 

fysisk og psykisk nedslidning, øget indsats mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen, og 

særlige tilsyn inden for psykisk arbejdsmiljø.                                                                                           

I 2009 og 2010 blev der gennemført et projekt omkring intelligent motion. Forskningsprojektet 

kaldet VIMS-projektet handler om virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod 

Smerter i nakke-skulderregionen. Intelligent motion er defineret som motion, der kompenserer for 

arbejdets fysiske kapacitet og helbredsstatus. VIMS-projektet blev gennemført i samarbejde mellem 

forskere fra Institut for Idræt på Københavns Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik på 

Syddansk Universitet og Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. Deres resultater viste, at i 

året hvor interventionen foregik på virksomhederne, var sygefraværet lavere end året før. En stor 

del af deltagerne i træningsgruppen oplevede øget socialt samvær med kollegerne, øget 

arbejdsglæde samt øget styrke, velvære og fysisk overskud i hverdagen. Derudover var der andre 

yderst interessante resultater, som havde positiv indvirkning på virksomhedens menneskelige 

kapital.                                                                                                                                                 

Det kunne være interessant at lave en langstrakt undersøgelse, der indeholder observationer og data, 

på virksomheders sikkerheds- og sundhedsforhold samtidig med alle faste karakteristika over tid. 

Dette skulle foretages sideløbende med forskellige former for interventioner på arbejdsmiljøet, 

således at man mere detaljeret kunne undersøge hvilke faktorer, der har den største påvirkning på 

produktiviteten eller på bundlinjen. I betragtning af de enorme samlede omkostninger ved 

arbejdsulykker og sygdomme, er det indlysende, at virksomheder, fagforeninger og politiske 

stråmænd alle bør være meget interesseret i resultaterne af en sådan forskning.                            
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http://www.evm.dk/resources/oem/static/publikationer/html/oem/krevne/kap_3_2.htm
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11 Bilagsliste 
Bilag 1  - Paradigmer og deres antagelser om ontologi, epistemologi og metodologi. 

Bilag 2 -HG benchmark 

Bilag 3 - Axa Power Regnskab 

Bilag 4 - Interview med Axa Power Adm. direktør, Henrik Olsson 

Bilag 5  - Interview med Axa Power medarbejder, Bent Poulsen 

Bilag 6 - Interview med Axa Power medarbjeder, Hans Erik Rasmussen 

Bilag 7 - Regressionsanalyse på arbejdsmiljøets påvirkning af performance 

Bilag 8 - Nycomed og BEC beregninger 

Bilag 9 - Standard APV spørgeskema – Health Group A/S  
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12 Bilag 1  

Paradigmer og deres antagelser om ontologi, epistemologi og metodologi. 

 

 Ontologi Epistemologi Metodologi 

Positivisme Realistisk Objektiv 
Eksperimentel, 

manipulerende 

Neo-positivisme Begrænset realistisk Modificeret objektiv 

Modificeret 

eksperimentel, 

manipulerende 

Kritisk Teori Begrænset realistisk Subjektiv 
Dialogisk, 

transformerende 

Konstruktivisme Relativistisk Subjektiv Kompleks 

Kilde: Samfundsvidenskabelige analysemetoder af Claus Nygaard 2005 
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13 Bilag 2 

HG-benchmark 

 Antal respondenter  24.051   13.536  
   

1.068  
   

4.740  
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  Svarprocent 81% 81% 82% 82% 78% 77% 78% 84% 73% 

  Anciennitet 7,4 6,8 7,3 8,9 8,0 5,4 8,1 7,2 3,0 

In
d

e
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Temperatur 16% 17% 9% 19% 12% 9% 18% 15% 30% 

Træk 18% 17% 12% 22% 15% 17% 15% 28% 14% 

Generende lugt 9% 8% 5% 11% 11% 24% 11% 16% - 

Dårlig luftkvalitet 21% 21% 12% 22% 16% 46% 27% 20% 8% 

Mangelfuld rengøring 21% 20% 16% 25% 16% 18% 21% 21% - 

Rengøring svært pga. rod 13% 11% 13% 18% 10% 28% 23% 19% - 

For lidt lys 8% 7% 10% 10% 9% 9% 13% 10% 15% 

Blænding 13% 14% 6% 11% 11% 7% 18% 11% - 

Generende støj 30% 32% 17% 31% 23% 22% 33% 25% 22% 

Gennemgang af personer 22% 22% 29% 21% 20% 34% 27% 18% - 

Er
go

n
o

m
i 

PC-skærm 89% 90% 92% 86% 89% 94% 87% 95% - 

Computers ydeevne 62% 63% 30% 61% 69% 77% 65% 44% - 

Mus og tastatur 88% 89% 88% 86% 89% 95% 87% 93% - 

Arbejdsbord 89% 92% 92% 81% 88% 93% 82% 90% - 

Arbejdsstol 83% 84% 83% 79% 83% 67% 81% 95% - 

Pladsforhold 87% 87% 91% 87% 87% 88% 73% 67% - 

Indretning af arbejdsstation 84% 82% 90% 85% 87% 86% 73% 76% - 

Ergonomiske belastninger (ofte) 8% 7% 5% 14% 9% 4% 8% 11% - 

Ergonomiske belastninger (Ind i mellem) 26% 24% 21% 29% 23% 21% 28% 42% - 
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Vurdering af risiko for arbejdsulykke (HØJ) 6% 5% 4% 7% 10% 11% 3% 8% 5% 

Vurdering af risiko for arbejdsulykke (MODERAT) 20% 17% 27% 23% 29% 0% 20% 36% 19% 

Forekomst af skader/ulykker 4% 3% - 6% 5% - - - - 

Nærved-ulykker 4% 4% - 6% 5% - - - - 

Ledelsen prioriterer forebyggelse af arbejdsskader (I HØJ 
GRAD) 31% 33% 43% 26% 36% - 10% 19% - 

Ledelsen prioriterer forebyggelse af arbejdsskader 
(DELVIST) 42% 43% 47% 40% 46% - 31% 37% - 
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Er selv opmærksom på minimere risikoen for arbejdskader 
(I HØJ GRAD) 44% 41% 45% 48% 63% - 31% 26% - 

Er selv opmærksom på minimere risikoen for arbejdskader 
(DELVIST) 44% 47% 47% 40% 34% - 37% 48% - 

HØJ risiko - skub løft og træk 19% 20% - 16% 22% - 14% - - 

HØJ risiko - kørsel 10% 12% - 8% 5% - 0% - - 

HØJ risiko - nedfaldne genstande 8% 10% - 4% 1% - 1% - - 

HØJ risiko - maskiner 3% 3% - 2% 1% - 0% - - 

HØJ risiko - farlige stoffer 3% 4% - 3% 2% - 1% - - 

HØJ risiko - Støj 13% 15% - 12% 7% - 8% - - 

MODERAT risiko - skub løft og træk 41% 42% - 44% 33% - 38% - - 

MODERAT risiko - kørsel 19% 17% - 28% 14% - 2% - - 

MODERAT risiko - nedfaldne genstande 31% 37% - 24% 23% - 8% - - 

MODERAT risiko - maskiner 13% 15% - 12% 9% - 6% - - 

MODERAT risiko - farlige stoffer 10% 6% - 13% 19% - 20% - - 

MODERAT risiko - Støj 38% 47% - 26% 25% - 12% - - 

Sikkerhedsregler/foranstaltninger "helt i top/gode" 64% 66% - 53% 68% - 73% - - 

Sikkerhedsregler/foranstaltninger "nogenlunde" 23% 23% - 31% 15% - 16% - - 

La
b

o
ra

to
ri

e
-a

rb
e

jd
e

 

Arbejdspladsbrugsanvisninger er i top/gode 59% 62% - 56% 48% - - - - 

Arbejdspladsbrugsanvisninger er nogenlunde 21% 18% - 28% 21% - - - - 

Stinkskab "meget godt/godt" 59% - - - 59% - - - - 

Stinkskab "Nogenlunde" 15% - - - 15% - - - - 

Punktudsugning "meget godt/godt" 52% - - - 52% - - - - 

Punktudsugning "nogenlunde" 19% - - - 19% - - - - 

Generelt ventilation "Meget godt/godt" 37% - - - 37% - - - - 

Generel ventilation "nogenlunde" 25% - - - 25% - - - - 

Tilstrækkelige værnemidler til rådighed 83% 84% - - 82% - - - - 

Tilstrækkelig instrueret og oplært i farlige stoffer 84% 83% - - 89% - - - - 

Førstehjælpsudstyr til rådighed 87% - - - 87% - - - - 

Tydelig sikkerhedsmærkning af kemiske og bio. Stoffer 83% - - - 83% - - - - 
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Procedurer for den daglige drift og omgang med eksplosive 
stoffer og spil (Gode/Acceptable) ###### - - - - - - - - 

Procedurer i forbindelse med uforudsete hændelser 
(Gode/acceptable) ###### - - - - - - - - 

Procedurer for vedligeholdelse og reparation 
(Gode/acceptable) ###### - - - - - - - - 

Procedurer for instruktion af nye medarbejdere 
(Gode/acceptable) ###### - - - - - - - - 

Afmærkning/Klassifikation af eksplosionsfarlige områder 
(Gode/acceptable) ###### - - - - - - - - 

Sikkerhedsadfærd (I HØJ GRAD) ###### - - - - - - - - 

Sikkerhedadfærd (I NOGEN GRAD) ###### - - - - - - - - 

Klassifikationszoner (I HØJ GRAD) ###### - - - - - - - - 

Klassifikationszoner (I NOGEN GRAD) ###### - - - - - - - - 
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GPS 74% 74% - 80% 62% - - - - 

Indstillingsmuligheder for sædet 83% 81% - 87% 87% - - - - 

Ventilation/klimaanlæg 83% 81% - 89% 80% - - - - 
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Håndfri telefon 78% 78% - 79% - - - - - 

Sikkerhedsniveau 95% 96% - 97% 88% - - - - 

Bilens opbevaringsmuligheder 89% 88% - 92% - - - - - 

Generel indretning 89% 89% - 95% 78% - - - - 

"Altid" tid til pauser mellem kundebesøg 11% 11% - 12% - - - - - 

"For det meste" tid til pauser mellem kundebesøg 55% 55% - 57% - - - - - 

Ønskes mere kontakt til kolleger "Ja" 24% 25% - 22% - - - - - 

Ønskes mere kontakt til kolleger "Nej" 63% 64% - 60% - - - - - 

Ønskes mere kontakt til nærmeste leder "Ja" 21% 20% - 24% - - - - - 

Ønskes mere kontakt til nærmeste leder "Nej" 69% 71% - 63% - - - - - 

Ønsker at komme hyppigere på kontor "Ja" 11% 13% - 7% - - - - - 

Ønsker at komme hyppigere på kontor "Nej" 79% 78% - 83% - - - - - 

P
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Arbejde meget hurtigt 46% 47% 47% 45% 45% 42% 47% 39% 61% 

Overarbejde 31% 32% 37% 30% 27% 34% 34% 10% 31% 

Antal timer pr uge 40,8 41,0 41,4 40,7 40,2 39,3 39,5 - - 

Klare mål 78% 77% 68% 80% 85% 80% 73% 85% - 

Variation 71% 71% 74% 67% 65% 72% 86% 83% 67% 

Indflydelse på beslutninger 62% 62% 57% 59% 66% 66% 70% 76% 63% 

Indflydelse på mængde 38% 37% 38% 34% 40% 42% 50% 56% 32% 

Føler sig i høj/meget høj grad motiveret 73% 70% 77% 71% 78% 84% 85% 90% 89% 

Job giver i høj/meget høj grad mulighed for udvikling 53% 54% 64% 41% 55% 65% 54% 77% 87% 

Arbejdsplads har stor personlig betydning 68% 68% 55% 64% 70% 67% 76% 81% - 

Ville anbefale arbejdsplads til andre 58% 57% 64% 52% 65% 68% 70% 72% - 

Godt samarbejde 82% 84% 81% 78% 82% 87% 77% 83% 78% 

Del af et fællesskab 79% 80% 78% 78% 79% 78% 76% 84% 97% 

Godt samarbejde med nærmeste leder 70% 68% 76% 67% 76% 71% 70% 84% - 

Generelt godt forhold til nærmeste leder 65% 63% 81% 64% 65% 65% 66% 74% - 

Får vigtig information 40% 38% 56% 33% 50% 53% 38% 50% 57% 

Får tilstrækkelig information til at klare arbejde 50% 50% 61% 42% 57% 45% 47% 63% 70% 

Bliver anerkendt for et godt stykke arbejde 47% 47% 62% 37% 57% 40% 45% 66% - 

Er selv opmærksom på aktivt at anerkende kollegers 
indsats 63% 63% 63% 60% 66% 61% 64% 70% - 

Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra øverste 
ledelse 61% 61% 66% 54% 66% 74% 59% 82% 81% 

Stoler den øverste ledelse på, at medarbejderne gør et 
godt stykke arbejde? 68% 68% 63% 63% 70% 86% 68% 87% 78% 

Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra 
nærmeste leder? 76% 74% - 79% 77% - - 77% - 

Stoler den nærmeste leder på, at medarbejderne gør et 
godt stykke arbejde? 72% 67% - 77% 77% - - 100% - 

Føler sig "i ringe grad" tryg i ansættelsen 11% 13% 4% 9% 7% 3% 8% 7% - 

Føler sig "Delvist" tryg i ansættelsen 32% 33% 19% 35% 34% 32% 26% 19% - 

Arbejde tager "helt sikkert" energi 10% 9% 10% 10% 9% 10% 15% 6% 12% 

Arbejde tager "til en vis grad" energi 29% 30% 30% 28% 29% 26% 35% 26% 24% 

Hvordan fungerer den generelle kommunikation (godt) 39% 33% 65% 37% - - 67% 84% - 

Hvordan fungerer den generelle kommunikation (hverken 
eller) 47% 42% 65% 49% - - 78% 44% - 
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Krænkende adfærd LEDER "jævnligt" 1% 1% 1% 2% 1% 0,0% 2% 1% - 

Krænkende adfærd KOLLEGER "jævnligt" 2% 2% 1% 3% 2% 3,0% 2% 2% - 

Krænkende adfærd ANDRE "jævnligt" 2% 1% 1% 1% 0% 1,0% 2% 15% - 

Mindst én krænkende episode (jævnligt) 4% 4% 2% 5% 3% 4,0% 5% 16% 14% 

Krænkende adfærd LEDER "af og til" 6% 6% 6% 8% 7% 4,0% 7% 6% - 

Krænkende adfærd KOLLEGER "af og til" 8% 7% 10% 9% 10% 
11,0

% 14% 11% - 

Krænkende adfærd ANDRE "af og til" 6% 6% 4% 5% 4% 3,0% 7% 21% - 

Mindst én krænkende episode (af og til) 17% 15% 17% 17% 17% 
14,0

% 23% 33% 19% 
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Job som helhed (MEGET TILFREDS) 33% 31% 37% 30% 36% 49% 41% 58% 44% 

Måden, evner bruges på (MEGET TILFREDS) 22% 20% 31% 19% 23% - 29% 42% - 

Måde, din afdeling/arbejdsområde ledes på (MEGET 
TILFREDS) 19% 18% 26% 17% 21% - 19% 32% - 

Fysisk arbejdsmiljø (MEGET TILFREDS) 20% 19% 24% 15% 25% 24% 23% 34% 23% 

Psykisk arbejdsmiljø (MEGET TILFREDS) 22% 21% 29% 19% 26% 32% 22% 32% 29% 

Job som helhed (TILFREDS) 60% 61% 59% 64% 59% 48% 52% 39% 53% 

Måden, evner bruges på (TILFREDS) 63% 63% 57% 66% 63% - 56% 52% - 

Måde, din afdeling/arbejdsområde ledes på (TILFREDS) 62% 62% 63% 62% 65% - 57% 57% - 

Fysisk arbejdsmiljø (TILFREDS) 64% 63% 65% 69% 63% 66% 60% 56% 69% 

Psykisk arbejdsmiljø (TILFREDS) 64% 64% 63% 66% 63% 62% 59% 58% 62% 

  Arbejdsplads sammenlignet med andre (bedre) 54% 55% - - - - 20% 82% - 

  Arbejdsplads sammenlignet med andre (hverken eller) 27% 30% - - - - 0% 13% - 

  Arbejdsplads sammenlignet med andre (værre) 4% 4% - - - - - 0% - 

Sy
ge

-f
ra

væ
r 

Sygefravær (med langtidsfravær >30) 5,6 5,6 5,2 5,4 5,5 4,6 6,5 6,3 3,4 

Sygefravær (uden langtidsfravær >30) 4,2 4,2 4,3 3,9 4,2 3,3 4,8 4,4 1,9 

Ubekvemme arbejdsstillinger 5% 5% 4% 7% 6% 4% 7% 4% 8% 

Ensidigt, gentaget arbejde 4% 3% 3% 5% 4% 4% 2% 2% 3% 

En arbejdssulykke/skade 2% 1% 1% 2% 2% 0% 4% 3% 3% 

Indeklima 9% 10% 5% 12% 7% 8% 10% 5% 8% 

Ringe indflydelse 2% 2% 1% 3% 2% 2% 4% 1% 3% 

Jobusikkerhed 2% 2% 1% 2% 2% 2% 4% 1% 0% 

Manglende udviklingsmuligheder 2% 2% 1% 3% 2% 2% 4% 1% 5% 

Ringe kollegial støtte og feedback 2% 2% 1% 2% 1% 1% 5% 1% 0% 

Stor arbejdsmængde/tidspres 9% 9% 8% 8% 8% 8% 16% 6% 11% 

Arbejdsrelateret stress 9% 9% 5% 8% 8% 9% 14% 7% 11% 

Konflikter eller mobning 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 

Lav motivation til at gå på arbejde 4% 4% 2% 4% 2% 3% 3% 1% - 

Mindst én fraværsårsag 22% 22% 17% 23% 19% 20% 25% 19% 24% 

H
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Godt fysisk helbred 83% 83% 84% 83% 85% 85% 84% 88% 89% 

Godt psykisk velbefindende 83% 81% 84% 84% 85% 84% 79% 90% 86% 

Udkørt 32% 34% 25% 34% 30% 29% 36% 21% 29% 

Søvnbesvær 20% 21% 17% 19% 20% 17% 23% 16% 19% 

Hovedpine 17% 18% 16% 18% 17% 12% 16% 12% 13% 

Smerter i ryg, nakke, skulder 32% 31% 28% 35% 33% 28% 28% 24% 28% 
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Smerter andre steder 14% 13% 13% 16% 14% 11% 15% 14% 21% 

Mindst ét symptom 55% 56% 49% 56% 53% 56% 54% 43% 50% 

Stress (4-5 point) 10% 10% 9% 10% 9% 9% 14% 5% 11% 

Stress (3 point) 22% 23% 23% 21% 20% 27% 22% 15% 14% 
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Studiets fysiske rammer understøtter gode 
læringsmuligheder? 2% 0% - - 0% - 37% - - 

Tilstrækkelige faciliteter til optimal undervisning? 1% 0% - - 0% - 23% - - 

Lokalerne er generelt i en ordentlig og tidssvarende stand? 2% 0% - - 0% - 39% - - 

Trives du generelt med indeklimaet i 
undervisningslokalerne? 2% 0% - - 0% - 40% - - 
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14 Bilag 3 

Axa Power regnskab 
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15 Bilag 4 

Interview med Axa Power Adm. Direktør – Henrik Olsson 

Spørgsmål: Hvordan opstod behovet/idéen til arbejdet med fysisk aktivitet i arbejdstiden? 

I 2008 var der lige meget hvem man talte med, så var der ingen der have nogen indvendinger mod 

at dyrke mere motion. Da Henriks kone mente, at han egen formkurve var blevet lidt for stor, købte 

hun løbetøj til ham, og han har løbet hver dag lige siden. Derfor startede det tankerne omkring 

sundere livsstil, og drog på studietur til en anden virksomhed i Odense, som allerede var engageret i 

at få lavet sundhedstjek på alle sine medarbejdere. Men denne virksomhed gjorde ikke mere ved 

dette tiltag, da de mente at det motionsmæssige og andre sundhedstiltag måtte medarbejderne selv 

stå for. Derfor var det klart for Henrik Olsson, at det ikke var den type investering Axa Power skulle 

lave, da det ville være spild af tid og penge. Han egen indsats gav så meget ekstra energi, at han var 

klar over, at det var i den retning man burde gå. Det gav Henrik fysisk og mentalt overskud, og den 

nye livsstil beviste blot, at dem der ikke dyrker nogen form for motion, også er dem der ikke har tid 

til det, men der er altid tid for dem der dyrker motion. Derfor blev der indført daglig motion 2. 

marts 2009. Hellere 7½ vågne og effektive arbejdstimer, end 8 timer med nogle sløve timer 

Hvad tilbyder I medarbejderne? 

Alle skal kunne være med. Fra start lagde man ud med fire discipliner: Gå, cykle, løbe… Senere er 

der erhvervet havkajakker som ligger i havnen, som man frit kan benytte, og der er taget initiativ fra 

medarbejderne om fodbold hver torsdag. Alle idéer hilses velkommen så længe det er en team 

aktivitet. 

Hvordan blev tiltaget modtaget blandt medarbejderne? 

Det er værre at tænke tanken om forandringen, end blot at gøre det. Og da Axa Power blev solgt i 

2000 skulle medarbejderne omlægge alle deres arbejdsgange, og dermed oplevede at forandring 

fører til noget bedre. Det er blevet en vane med forandring. De valgte at lade idéen kører på prøve i 

6 mdr. Men måtte meget hurtigt konstatere, at det var en succes. 

Hvordan foregår det rent praktisk? 

Der er motionsmulighed i 1½ time hver dag fra kl. 10.45 – 12.15. Der er blevet indrettet 

omklædningsrum med badefaciliteter. I de fleste tilfælde opstår der helt andre problemer and først 

antaget, når man starter forandringen. Som udgangspunkt så Ledelsen et problem når der skulle 

bades og klædes om efter den fysiske aktivitet, men det har vist sig, at flaskehalsen ligger, når alle 

60 medarbejdere vil klæde om inden motionen kl. 11, fordi man glæder sig til at komme i gang. 

Man har fundet ud af at det i gennemsnit tager 3,34 minutter at skifte til træningstøj. 

Er nogle at elementerne i det nye tiltag blevet en del af Axa Power’s mål? 

Når den fem dages arbejdsuge er gået skal det kunne gøres op i gennemsnitligt 30 min. Fysisk 

aktivitet om dagen. Dvs. hvis det ikke er muligt at deltage en dag, så kan man tage revanche en 
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anden dag. Det handler om at gøre det så simpelt som muligt. Ellers skal der ikke måles på 

medarbejderne. Så længe man kan mærke det øgede overskud, fordi man med motion i arbejdstiden, 

blot skal koncentrere sig om sin familie, når man kommer hjem om aftenen.  

Hvis ikke, Hvilke kunne I så forestille jer ville være hensigtsmæssige at anvende ved 

målsætning?  

Sygefravær… Axa Power har i gennemsnit kun 2%. Alt under fire er suverænt.  

Hvilken betydning har det haft for personalet? 

Fik lavet professionel trivselsundersøgelse for første gang i 2010 af Kresea, der viste at Axa Power 

ligger på niveau med eller over landsgennemsnittet. Ingen parametre lå under landgennemsnittet, 

hvilket Kresea aldrig havde set magen før, hvilket må siges at være exceptionelt.(Har fået tilsendt 

rapport-fortrolig). 

Hvilken betydning har det haft økonomisk? 

Kan ikke måles isoleret. Henrik Olsson mener dog ikke, at man ville kunne have opnået så 

fantastisk et resultat i 2011 som man gjorde, ovenpå en særdeles hård krise for flyindustrien, uden at 

have en så engageret stab med masser af ekstra overskud og energi. Man rejste sig fra et resultat 

med store røde tal, til et resultat som aldrig hos Axa Power er set bedre. Alt gik op i en højere enhed 

i 2011 

Hvordan ser I på det faktum, at ingen undersøgelser kan koble sundhed og effektivitet, og at 

det kan være at trænge ind i en personlig sfære, at blande sig i medarbejdernes sundhed, og et 

kritikpunkt fra sociologer er, at sundhed ikke er solidarisk, men mere en udgrænsning af de 

usunde? 

Man kan selv vælge om man vil deltage. Henrik havde som succes kriterium at blot halvdelen af 

medarbejderne ville deltage. Men nu må han knibe en tåre og konstatere, at ALLE ønsker at 

deltage. 

Hvorfor fokusere på sundhed frem for medarbejdernes indsats? 

En svensk undersøgelse siger at man ved en investering i sund livsstil på arbejdspladsen, får 

investeringen 10 gange igen. Andre nordiske undersøgelser siger, alt efter investering i fysisk 

aktivitet på arbejdspladsen, får man investeringen 3-20 gange igen. Der er i sådanne et tiltag ikke 

umiddelbart behov for fornyelse, da medarbejderne rykker sig personligt, og vil med simple 

primitive aktiviteter altid kunne tilpasse indsatsen til egen fysisk formåen, ligesom medarbejderne 

selv er med til at udtænke nye team-baserede aktiviteter. 
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16 Bilag 5 

Interview med Axa Power medarbejder – Bent Poulsen 

Hvordan blev tiltaget modtaget blandt medarbejderne? 

Var med i beslutningsprocessen. Var ikke begejstret for metoden i andre virksomheder. Alle skal 

kunne være med. Skabe fællesskab. Overvejer faciliteter. Det skulle adskille axa fra andre. Fjernede 

hindringer. Baderum, Selvvalgt aktivitet. Købte udstyr. Lagde op til frivillighed. Ikke måling for 

målings skyld. Give muligheden. Ingen undskyldning når det er i arbejdstiden. Alle dem der 

normalt ikke ville røre sig. Mange er middel til svært overvægtige 

Hvad tilbydes I? 

Gå, cykle, løbe, svømme, havkajakker, fodbold. 

Kunne i tænke jer at blive målt, så som sundhedstjek, så i kan følge egen udvikling?  

Nej. Vi kan ikke måle det. Holdningen blandt mange medarbejdere er, at Axa skal bestemt ikke 

blande sig deres helbredstilstand, og hvis de ønsker det målt, kan de gå til lægen. Tilbuddet om 

sundhedstjek der har været et par gange, er ikke blevet benyttet af dem der godt ved, at tallene er 

dårlige, hvilket er størstedelen.  

Hvilken betydning har det haft for personalet personligt? 

Inviterer familien indenfor. Depression og valgte at gå ture og komme ud i lyset, i stedet for at tage 

piller. Derfor ved han om nogen, hvad lyset og den fysiske aktivitet kan gøre ved én. Der er meget 

psykologisk i det, med at have fire timers arbejde, en tiltrængt pause og derefter de sidste tre timers 

arbejde. Det bliver ligesom to halve dage man skal igennem, der er lettere end én hel lang ved 

skrivebordet. 

Hvilken betydning har det haft for arbejdsmiljøet? 

Man går sammen med dem man ikke er i afdeling med. Godt socialt sammenhold. Fjerner kliker. 

Laver arbejdsmiljøundersøgelse. Venner og familie kan mærke det. Lavt sygefravær og stabilt 

fremmøde, men kan ikke bevise det, men må jo gøre noget rigtigt. 

Hvordan ser I på det faktum, at ingen undersøgelser kan koble sundhed og effektivitet, og at 

det kan være at trænge ind i en personlig sfære, at blande sig i medarbejdernes sundhed, og et 

kritikpunkt fra sociologer er, at sundhed ikke er solidarisk, men mere en udgrænsning af de 

usunde? 

Kan udemærket godt forstå bekymringen. Men det er når man planlægger det forkert. De fleste gør 

det for eliten. Det har været en social styrkelse hos Axa. Var også en personlig bekymring i 

overvejelsesfasen. Alle har fået de samme remedier, tøj og tasker, så man har samme materielle 

udgangspunkt. Man kan blande sig for meget i personligt helbred. Axa har også sund kost, men 

søger for, at der stadig er mulighed for at medarbejderne kan få deres leverpostejmad.  
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Hvis man skulle udvikle på konceptet, hvad skulle der så ændres? 

Ville ikke ændre på det. Vil finde flere muligheder. Voksen legeplads. Udvikle arbejdspladsen med 

forhindringer på vejen til kopimaskinen, så man skal gå op og ned eller udenom. 

Har holdt foredrag om det. Ledelsen skal være med og man skal tro på det. Man behøver ikke at 

måle og veje. Lad vær med at gøre det mere motionsagtigt end det er. Brug ordene bevægelse i 

stedet for motion. Mad i stedet for kost, da kost er et meget afskrækkende ord, men man bliver 

sulten når man hører ordet mad. Man skal ikke gøre det for eliten. Det fedeste er at man gør det i 

arbejdstiden.  
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17 Bilag 6 

Interview med Axa Power medarbejder – Hans Erik Rasmussen 

Hvordan blev tiltaget modtaget blandt medarbejderne? 

Alle sprang på, på nær en. Alle var begejstrede. Er 48 år men ikke længere i god form, 

prioriteringen af motion var sat til side. Hans helbreds tal var dårlige. Hellere dette end højere løn. 

Man får ikke gjort det når man kommer hjem. 

Hvad tilbydes I? 

I Starten 30 min. Gå, løbe. Der måtte komme gode idéer. Senere havkajakker, fodbold, svømning. 

Så længe det er sociale aktiviteter. 

Hvordan foregår det rent praktisk? 

Lidt i 11 klædes om. Man venter til alle er klar. Og så går man i sine grupper. 

Kunne i tænke jer at blive målt, så som sundhedstjek, så i kan følge egen udvikling?  

Har haft sundhedstjek et par gange. 

Hvilken betydning har det haft for personalet personligt? 

Det gør det til at rarere sted at være. Man har dette sammen. Et break midt på dagen. Der går 

konkurrence i det. Man føler det er ens eget sted. 

Hvilken betydning har det haft for arbejdsmiljøet? 

Det har betydet meget. I produktionen. Man lærer dem i administrationen at kende. Man er sammen 

på en anden måde. Man får noget man ikke ville til teambuilding. 

Hvordan ser I på det faktum, at ingen undersøgelser kan koble sundhed og effektivitet, og at 

det kan være at trænge ind i en personlig sfære, at blande sig i medarbejdernes sundhed, og et 

kritikpunkt fra sociologer er, at sundhed ikke er solidarisk, men mere en udgrænsning af de 

usunde? 

Helt uenig. Det er godt. Ville gerne have muligheden for dette. Vejen frem. Man bliver mere oplagt. 

Kan måles på sygefravær. Der er ikke nær så mange ”nede-dage”.  

Hvis man skulle udvikle på konceptet, hvad skulle der så ændres? 

Ingenting. Det kører godt. Man modtager gerne nye idéer. Flexibelt.  
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18 Bilag 7 

Regressionsanalyse på Arbejdsmiljøets påvirkning af performance 
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19 Bilag 8 

Nycomed og BEC beregninger 

Nycomed 

  2008 2011 

Antal ansatte 784 482 

Antal respondenter 505 394 

Svarprocent 64% 82% 

Anciennitet 8 10,2 

Sygefravær 9,9 8,4 

Antal syge 503 392 

Gennemsnitsløn               522.187                586.992  

Arbejdsrelateret sygefravær 16% 17% 

Antal med arbejdsrelateret sygefravær 80,48 66,64 

Procentdel med arbejdsrelateret sygefravær 10% 14% 

Del af årlig løn der tilhører dem med arbejdsrelateret sygefravær         42.025.607          39.117.124  

Årligt beløb til nyrekruttering hvis arbejdsrelateret frafald           5.253.201            3.835.012  

%-del af totale lønudbetalinger til nyrekruttering hvis arbejdsrelateret frafald 2,0% 1,7% 

Antal fraværende timer årligt af dem med arbejdsrelateret sygefravær 5984,4 4185,8 

Årligt beløb for arbejdsrelateret sygefravær           1.765.523            1.388.161  

%-del af totale lønudbetalinger der er arbejdsrelateret sygefravær 0,4% 0,5% 

   
BEC 

  2008 2012 

Antal ansatte 877 484 

Antal respondenter 755 431 

Svarprocent 86% 89% 

Anciennitet 7,6 10,4 

Sygefravær 3,7 4,2 

Antal syge 526 350 

Gennemsnitsløn               100.000                100.000  

Arbejdsrelateret sygefravær 19% 15% 

Antal med arbejdsrelateret sygefravær 99,94 52,5 

Procentdel med arbejdsrelateret sygefravær 11% 11% 

Del af løn der tilhører dem med arbejdsrelateret sygefravær           9.994.000            5.250.000  

Årligt beløb til nyrekruttering hvis arbejdsrelateret frafald           1.315.000                504.808  

%-del af totale lønudbetalinger til nyrekruttering hvis arbejdsrelateret frafald 2,5% 1,4% 

Antal fraværende timer årligt af dem med arbejdsrelateret sygefravær 2773,335 1653,75 

Årligt beløb for arbejdsrelateret sygefravær               156.686                  93.432  

%-del af totale lønudbetalinger der er arbejdsrelateret sygefravær 0,2% 0,2% 
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20 Bilag 9 

Standard APV spørgeskema – Health Group A/S 

BAGGRUNDSOPLYSNINGER 

De næste spørgsmål har til formål at kortlægge enkelte baggrundsoplysninger. Vi skal endnu en gang indskærpe, at data ikke vil 

blive vist på individniveau.  

[Her har vi brug for en opdeling af jeres firma på en måde, som giver mening for jer. Ofte er det nødvendigt at se på hhv. fysisk og 

psykisk arbejdsmiljø på forskellige måder. Vi har derfor brug for hhv. en organisatorisk inddeling samt en inddeling i forhold til de 

fysiske rammer] 

 

 

1.a. Hvad er din jobfunktion/afdeling? (Organisatorisk opdeling)?  

 [MANGLER INFO FRA Firma X] 

 [MANGLER INFO FRA Firma X] 

 [MANGLER INFO FRA Firma X] 

 

 

 

1.b. Hvor arbejder du? (f.eks. etage eller lokalitet) 

 [MANGLER INFO FRA Firma X] 

 [MANGLER INFO FRA Firma X] 

 [MANGLER INFO FRA Firma X] 

 

 

 

1.c. Anciennitet. Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? 

(Eksempel: Hvis du har været ansat i 7½ år skriver du 7 i første felt og 6 i andet felt.) 

 

Antal år: _____________ 

 

Antal måneder:________ 
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1.d. Kontortype. Hvilken type kontor arbejder du i? 

 Storrumskontor (med mindst 6 kolleger) 

 Mellemstort kontor (med 2-5 kolleger) 

 Enkeltmandskontor 

 Arbejder ikke på kontor (lager, produktion [PRÆCISERES]) 

 Arbejder som chauffør (med kontor på det faste arbejdssted) 

 Arbejder som chauffør gå til side 87 [AUTOMATISK VED ONLINESKEMA] 
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INDEKLIMA  

I det følgende beder vi dig vurdere en række forhold ved det fysiske arbejdsmiljø. Du vil opleve, at nogle af forholdene måske ikke 

gør sig gældende i dit job. I de tilfælde beder vi dig sætte kryds i ”Aldrig”. 

 

 

 

 

Altid Ofte 
Ind i 

mellem 
Sjældent Aldrig 

2. Er temperaturen i dit arbejdsrum højere end 25° C eller lavere 

end 18° C ved normal udendørstemperatur? 
    

3. Er der trækgener? 
    

4. Er der generende lugt fra inventar, bygning eller omgivelser? 
    

5. Generes du af dårlig luftkvalitet (tung og stillestående luft)? 
    

6. Er rengøringen mangelfuld? 
    

7. Er det svært at få gjort ordentligt rent pga. rod, udstyr eller 

andet inventar? 
    

8. Er der for lidt lys på din arbejdsplads? 
    

9. Blænder det fra lysarmaturer eller vinduer? 
    

10. Oplever du generende støj fra personer, maskiner eller andet? 
    

11. Er der generende passage af mennesker tæt ved din 

arbejdsplads?  
    

 

 

 

Har du kommentarer til INDEKLIMA, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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ERGONOMI OG PLADSFORHOLD 

 

 

 

12. TILFREDSHED MED ERGONOMI, ARBEJDSSTATION OG PLADSFORHOLD 

Hvor tilfreds er du mht. følgende forhold på din arbejdsplads? Hvis et spørgsmål ikke passer til dine arbejdsforhold, sæt venligst 

kryds i ”ikke relevant”. 

 

 

Meget  

tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 

Meget  

utilfreds 

Ikke 

Relevant 

Din pc-skærm     

Din computers ydeevne (herunder hastighed og stabilitet)     

Din mus og tastatur     

Dit arbejdsbord     

Din arbejdsstol     

Pladsforholdene ved din arbejdsstation     

Indretningen af din arbejdsstation  

(f.eks. placering af bord, reoler, maskiner m.m.) 
    

 

 

Har du kommentarer til ERGONOMI, ARBEJDSSTATION ELLER PLADSFORHOLD, er du velkommen til at skrive 

dem i nedenstående felt. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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13. ERGONOMISKE BELASTNINGER 

Hvor ofte udfører du dit arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, som potentielt kan medføre en arbejdsskade? 

 Ofte 

 Ind i mellem 

 Sjældent 

 Aldrig 

 Ved ikke 

 

Her er du velkommen til at beskrive, hvilken form for belastninger det drejer sig om.  

 

(Bemærk at formålet med spørgsmålet er at vurdere potentielt alvorlige belastninger. Hvis en potentielt belastende eller skadelig 

opgave kun sjældent udføres eller ikke har direkte relevans for dine primære opgaver, behøver du ikke uddybe.) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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SIKKERHED, ARBEJDSSKADER OG RISIKO I ARBEJDET 

De følgende spørgsmål har til hensigt at belyse eventuelle risikobetonede arbejdsforhold. 

 

 

 

14. VURDERING AF RISIKO FOR ARBEJDSSKADER OG ARBEJDSSULYKKER 

Hvor højt vurderer du risikoen for at man i din jobfunktion udsættes for en arbejdsskade eller –ulykke? 

 Høj 

 Moderat 

 Lav  gå til spørgsmål 15 

 Ingen risiko  gå til spørgsmål 15 

 

 

Beskriv venligst, hvor du ser den største risiko for en arbejdsulykke eller arbejdsskade i din jobfunktion 

(Hvis du har svaret ”lav” eller ”ingen risiko” i ovenstående spørgsmål, bedes du undlade at skrive) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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15. ARBEJDSULYKKER OG ARBEJDSSKADER 

Har du indenfor det seneste år været udsat for en arbejdsskade eller en ulykke i arbejdstiden? 

 Nej 

 Ja  

 

 

 

Hvis ja, hvad skete der? 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

16. NÆR-VED-ULYKKER 

 

Har du indenfor det seneste år været tæt på ulykker i arbejdstiden, hvor du ville være kommet til skade, hvis ulykken var 

sket? 

 Nej 

 Ja  

 

 

 

Hvis ja, hvad skete der? 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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De næste spørgsmål besvares ikke af medarbejdere i kontor/administration/salg. Sæt venligst kryds, der hvor du arbejder. 

 Jeg arbejder udelukkende i kontor/administration/salg  gå til side 97 [AUTOMATISK VED ONLINESKEMA] 

 Jeg arbejder med produktion/på lager /som chauffør el. lign. [PRÆCISERES] gå til spørgsmål 17  

 Jeg arbejder med laboratorieforhold [PRÆCISERES HVIS RELEVANT] gå til spørgsmål 17 

 

 

Indsats for forebyggelse af arbejdsulykker/-skader 

I høj  

grad 

Delvist 

I ringe 

grad 

Ved 

ikke 

17. Føler du, at ledelsen på din arbejdsplads prioriterer forebyggelse af 

arbejdsskader og -ulykker? (fx. løfteskader, museskader eller andre 

belastningsskader) 

   

18. Er du selv opmærksom på at udføre dine opgaver på en måde, så risikoen for 

arbejdsskader og –ulykker minimeres? (fx. ved brug af hjælpemidler) 
   

 

 

19. HVOR HØJT VURDERER DU RISIKOEN FOR EN ARBEJDSULYKKE ELLER ARBEJDSSKADE I FORHOLD 

TIL NEDENSTÅENDE OMRÅDER? 

 

(Hvis der ikke forekommer risiko eller hvis arbejdsforholdene ikke forekommer for dig, marker venligst ”ingen risiko”.) 

 

 

 

Høj  

risiko 

Moderat 

risiko 

Lav  

risiko 

Ingen 

risiko 

I forbindelse med løft, skub eller træk    

I forbindelse med intern færdsel (fx trucks, lastbiler eller andre køretøjer)    

I forbindelse med genstande, der kan falde ned    

I forbindelse med maskiner pga. manglende eller utilstrækkelig 

afskærmning 
   

I forbindelse med arbejde med farlige stoffer    

I forbindelse med støj    
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20. SIKKERHEDSREGLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 

Hvordan vurderer du generelt sikkerhedsregler og sikkerhedsforanstaltninger på din arbejdsplads? 

 

(Herunder adgang til de nødvendige hjælpe- og værnemidler) 

 Helt i top 

 Gode 

 Nogenlunde 

 Dårlige 

 Jeg kender dem ikke tilstrækkeligt 

 

 

Har du kommentarer til SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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ARBEJDE MED STOFFER OG MATERIALER - 

LABORATORIEARBEJDE 

 

 

De næste spørgsmål besvares kun af medarbejdere med laboratoriearbejde. Markér venligst om du udfører 

laboratoriearbejde 

 

 Jeg udfører dagligt eller næsten dagligt laboratoriearbejde  gå til spørgsmål 21 

 Jeg udfører jævnligt laboratoriearbejde  gå til spørgsmål 21 

 Jeg udfører af og til laboratoriearbejde  gå til spørgsmål 21 

 Jeg udfører aldrig laboratoriearbejde  gå til side 8 [AUTOMATISK VED ONLINESKEMA] 

 

21. ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER 

Hvordan vurderer du generelt standarden for arbejdspladsbrugsanvisninger i laboratoriet? 

 Helt i top 

 Gode 

 Nogenlunde 

 Dårlige 

 Jeg kender dem ikke tilstrækkeligt 
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22. VENTILATION I FORBINDELSE MED LABORATORIET 

Hvordan vurderer du ventilationen i laboratoriet i forbindelse med nedenstående? 

 

(Hvis et spørgsmål ikke gælder for dig, sæt venligst kryds i ”ikke relevant”) 

 

 

 

Meget 

god 

Godt 

Nogen- 

lunde 

Mindre 

God 

Dårlig 

Ikke 

relevant 

Stinkskabe      

Punktudsugning      

Den generelle ventilation      

 

 

23. SIKKERHED VED ARBEJDE MED FARLIGE STOFFER 

Ja Nej 

Ved 

ikke 

Er der tilstrækkelige værnemidler til rådighed, der kan forebygge evt. skader som følge af 

arbejdet med farlige stoffer (fx handsker) 
  

Føler du, at du er tilstrækkelig instrueret og oplært i arbejdet med farlige stoffer?   

Er der førstehjælpsudstyr til rådighed?   

Er der tydelig sikkerhedsmærkning af kemiske og biologiske stoffer?   

 

 

Skriv gerne her, hvis du har forslag til forbedring af procedurerne i laboratoriet eller i øvrigt har kommentarer til 

laboratorearbejde. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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ATEX APV – EKSPLOSIONSFARE 

Følgende spørgsmål er henvendt til medarbejdere, som arbejder med brandbare væsker, gasser og 

andre stoffer, hvor der kan forekomme eksplosionsfare.  

 

 

Angiv venligst, om du arbejder med materialer, der kan udvikle eksplosionsfare 

 Jeg arbejder HYPPIGT med brandbare væsker, gasser eller andre stoffer, som kan udvikle eksplosionsfare  

 Jeg arbejder AF OG TIL med brandbare væsker, gasser eller andre stoffer, som kan udvikle eksplosionsfare 


Jeg arbejder IKKE med gasser, som kan udvikle eksplosionsfare  side 97 [AUTOMATISK VED 

ONLINESKEMA] 

 

24. HVORDAN OPLEVER DU PROCEDURERNE I FORBINDELSE MED NEDENSTÅENDE? 

 

(Tag venligst stilling til hver enkelt procedure. Hvis du ikke er klar over, hvordan det foregår eller en procedure ikke er relevant for 

dig, sæt venligst kryds i ”ved ikke”.) 

 

 

 

Gode 
Accep

-table 

Dår-

lige 

Ved 

ikke 

Procedurer for den daglige drift og omgang med eksplosive stoffer, herunder procedurer 

for spild 
   

Procedurer i forbindelse med uforudsete hændelser, som fx ventilationssvigt    

Procedurer for vedligehold og reparation    

Procedurer for instruktion af nye medarbejdere    

Afmærkning/klassifikation af virksomhedens eksplosionsfarlige områder    
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25. SIKKERHEDSADFÆRD 

Oplever du generelt, at man på virksomheden arbejder sikkert med materialer, som kan udvikle eksplosionsfare? 

 I høj grad 

 I nogen grad 

 I mindre grad 

 Ved ikke 

 

26. KLASSIFIKATIONSZONER 

Er eksplosionsfarlige områder på virksomheden tydeligt klassificeret i zoner på grundlag af deres farlighed? 

 I høj grad 

 I nogen grad 

 I mindre grad 

 Ved ikke 

 

 

Har du i øvrigt kommentarer til arbejdet med ATEX – eksplosionsfare, er du velkommen til at skrive her 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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ARBEJDSFORHOLD FOR CHAUFFØRER/KØRENDE 

SÆLGERE 

 

 

De næste spørgsmål er kun tiltænkt chauffører/kørende medarbejdere/tekniker/sælgere. 

Arbejder du som chauffør/kørende medarbejder/tekniker/sælger? [PRÆCISERES] 

 Ja 

 Nej går til 100 [AUTOMATISK VED ONLINESKEMA] 

 

 

 

27. Benytter du firmabil eller egen bil i arbejdsøjemed? 

 Udelukkende firmabil 

 Udelukkende egen bil 

 Jeg benytter mest firmabil, men af og til også egen bil 

 Jeg benytter mest egen bil, men af og til også firmabil 

 

 

 

28. Hvor stor en del af din arbejdstid foregår med kørsel (herunder kunde-/klientbesøg)? 

 Det meste af min arbejdstid 

 Ca. halvdelen af min arbejdstid 

 Under halvdelen af min arbejdstid 

 Kun en meget lille del af arbejdstiden 
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29. INDRETNING AF BILEN 

Hvordan fungerer følgende ting i den bil, du benytter i arbejdsøjemed? 

 

 
Meget 

Godt 

Godt 

Mindre 

Godt 

Dårligt 

Mulighed for GPS     

Indstillingsmuligheder for sædet    

Ventilationssystemet/klimaanlægget    

Muligheden for at benytte håndfri telefon    

Bilens sikkerhedsniveau (fx airbags m.m.)    

Bilens opbevaringsmuligheder (fx bagagerum, opbevaringsrum og lign.)    

Bilens generelle indretning, alt taget i betragtning    

 

 

Her kan du tilføje eventuelle forslag til forbedringer af dit køretøj 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

30. Har du tid nok mellem kundebesøg og lignende til at holde de pauser du har behov for? 

 Ja, altid 

 For det meste 

 Sjældent 
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 Næsten aldrig 

 

 

31. Kontakt med kolleger, nærmeste leder samt 

hovedkontoret? 

Dagligt Ugentligt 

Et par 

gange om 

måneden 

Næsten 

aldrig 
Aldrig 

Hvor ofte kommer du på det faste 

arbejdssted/hovedkontoret? 
    

Hvor ofte har du kontakt med kolleger?     

Hvor ofte har du kontakt med nærmeste leder?     

 

 

32. Yderligere kontakt til hovedkontor samt kolleger og 

leder 

Ja Nej 
Ved 

ikke 

Ønsker du mere kontakt til dine kolleger?   

Ønsker du mere kontakt til din nærmeste leder?   

Ønsker du at komme hyppigere på det faste arbejdssted/ 

hovedkontoret end du gør i dag? 
  

 

 

 

Her kan du skrive eventuelle kommentarer til arbejdsforholdene for kørende medarbejdere 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

 

 

 

33. Arbejdstempo  

Altid Ofte 
Ind i 

mellem 
Sjældent Aldrig 

Er det nødvendigt, at du skal arbejde meget hurtigt?     

Er det nødvendigt, at du skal arbejde over?     

 

 

34. Arbejdstid  

 

Hvad er din ugentlige arbejdstid? 

(her tænkes på den aftalte arbejdstid ifølge overenskomst eller anden aftale – fx 37 timer pr uge) 

 

Antal timer pr. uge:_________________ 

 

Hvor mange timer arbejder du rent faktisk om ugen? 

 

Antal timer pr uge: _________________ 

 

 

35. Mål og variation 

Altid Ofte 
Ind i 

mellem 
Sjældent Aldrig 

Er der klare mål for dine arbejdsopgaver?     

Er dine arbejdsopgaver varierede?     
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36. Indflydelse  

Altid Ofte 
Ind i 

mellem 
Sjældent Aldrig 

Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde?     

Har du indflydelse på mængden af dine arbejdsopgaver?     

 

 

37. Motivation og udviklingsmuligheder 

I meget 

høj grad 

I høj  

grad 

Delvist 
I ringe 

grad 

I meget  

ringe grad  

Føler du dig motiveret og engageret i dit job?     

Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine evner?     

 

 

38. Involvering i arbejdspladsen 

I meget 

høj grad 

I høj  

grad 

Delvist 
I ringe 

grad 

I meget  

ringe grad  

Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig?     

Ville du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads?     

 

39. Forholdet til dine kolleger 

I meget 

høj grad 

I høj  

grad 

Delvist 
I ringe 

grad 

I meget  

ringe grad  

Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads?     

Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads?     
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40. Forhold til nærmeste leder (Bør evt. præciseres) 

I meget 

høj grad 

I høj  

grad 

Delvist 
I ringe 

grad 

I meget  

ringe grad 

Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?     

Har du generelt et godt forhold til din nærmeste leder?     

 

 

41. Information 

I meget 

høj grad 

I høj  

grad 

Delvist 
I ringe 

grad 

I meget  

ringe grad 

Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige 

beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 
    

Får du al den information du behøver for at klare dit arbejde godt?      

 

 

42. Anerkendelse 

I meget 

høj grad 

I høj  

grad 

Delvist 

I ringe  

grad 

I meget  

ringe grad 

Bliver man på din arbejdsplads anerkendt for et godt stykke 

arbejde? 
    

Er du selv opmærksom på aktivt at anerkende kolleger for en god 

arbejdsindsats?  
    

 

 

43. Tillid mellem ledelse og medarbejdere 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 
Delvist 

I ringe 

grad 

I meget  

ringe grad 

Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?     

Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?     

 

 

44. Tryghed i ansættelsen 

I meget 

høj grad 

I høj 

grad 
Delvist 

I ringe 

grad 

I meget  

ringe grad 

Føler du dig generelt tryg i din ansættelse?     
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45. Balance mellem arbejde og privatliv 

Ja, helt 

sikkert 

Ja, til en  

vis grad 

Ja, men 

kun lidt 

Nej, slet 

ikke 

Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud 

over privatlivet 
   

 

 

46. KRÆNKENDE ADFÆRD. Har du i de sidste 12 måneder selv været udsat for CHIKANE eller MOBNING? 

(Her hentydes til handlinger eller udtalelser, som du opfatter som krænkende, sårende og/eller nedværdigende) 

 

 

Ja, 

dagligt 

Ja, 

ugentligt 

Ja, 

månedligt 

Ja, af  

og til 

Nej 

Fra en leder     

Fra kolleger     

Fra andre (f.eks. kunder/samarbejdspartnere)     

 

 

Hvis ja, beskriv venligst hvilken form for krænkelse/krænkelser det drejer sig om 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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47. GENEREL TILFREDSHED MED DIT ARBEJDE OG ARBEJDSPLADS.  

Hvor tilfreds er du, alt i alt, med følgende områder? 

 

 

 

Meget  

tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 

Meget  

utilfreds 

Dit job som helhed, alt taget i betragtning    

Måden, dine evner bruges på    

Måden, din afdeling/arbejdsområde ledes på     

Dit fysiske arbejdsmiljø    

Dit psykiske arbejdsmiljø    

 

 

 

Her kan du tilføje kommentarer vedrørende DET PSYKISKE ABEJDSMILJØ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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SYGEFRAVÆR 

I følge loven skal en APV inkludere sygefravær. Det er ikke formålet at vurdere enkeltpersoners 

sygefravær, men udelukkende hensigten at vurdere, om der er problemer i arbejdsmiljøet, som 

medvirker til sygefravær. 

 

48. SYGEFRAVÆRETS OMFANG.  

Hvor mange dage har du måtte blive hjemme pga. egen sygdom (fysisk/psykisk) eller 

skader? 

(hvis du ikke har været fraværende, skriv 0. Medregn venligst ikke andre personers sygdom, fx børn, eller evt. barselsorlov eller 

anden orlov) 

Sygefravær de seneste 12 måneder (ca. antal dage):______________ 

[ONLINE KOMMER EN DROP-DOWN MENU] 

BESVARES KUN, HVIS DU HAR HAFT SYGEFRAVÆR I LØBET AF DE SIDSTE 12 MÅNEDER!  

[USYNLIGT ONLINE HVIS MAN HAR SVARET 0 DAGE I OVENSTÅENDE] 

48.a. Mener du, at dit EGET sygefravær i de sidste 12 måneder kan skyldes nedenstående faktorer? 

(Sæt venligst ét kryds i hver række) 

 

 

Ja, helt 

sikkert 

Ja, til en  

vis grad 

Ja, men 

kun lidt 

Nej, slet 

ikke 

Ved 

ikke 

Ubekvemme arbejdsstillinger og bevægelser     

Ensidigt, gentaget arbejde     

En arbejdsulykke eller arbejdsskade     

Indeklima (kulde, træk, varmegener mv.)     

Ringe indflydelse på eget job     

Jobusikkerhed     

Manglende udviklingsmuligheder     

Ringe kollegial støtte og feedback     

Stor arbejdsmængde og/eller tidspres     

Arbejdsrelateret stress     
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Konflikter eller mobning på arbejdspladsen     

Lav motivation til at gå på arbejde     

 

 

Her kan du tilføje kommentarer vedrørende en evt. sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø.  

 

Bemærk venligst, at formålet med dette spørgsmål er at vurdere en eventuel påvirkning fra arbejdsmiljøet. Hvis dit eventuelle sygefravær skyldes 

almindelig sygdom (f.eks. influenza, forkølelse eller lignende) er det ikke nødvendigt at skrive dette. Hvis du har været fraværende på grund af 

særlige omstændigheder (f.eks. en operation eller lignende) er du velkommen til at skrive det her). 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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HELBRED  

 

I vores bestræbelser på, at lave den bedste APV er det vigtigt for os at få det samlede billede af 

arbejdspladsen. Derfor har vi brug for nogle få generelle oplysninger om dit helbred. Vi håber du 

vil besvare spørgsmålene, og henleder opmærksomheden på, at undersøgelsen er anonym og udført 

af en ekstern samarbejdspartner.  

 

 

49. DIT HELBRED I ALMINDELIGHED.  

Hvordan vil du bedømme dit nuværende fysiske helbred og psykiske velbefindende? 

 

 

 

Meget 

godt 

Godt Middel 
Mindre 

godt 
Dårligt 

Fysiske helbred     

Psykiske velbefindende     

 

50. SYMPTOMER DE SIDSTE 4 UGER 

Hvor meget af tiden de sidste 4 uger har du været besværet af følgende? 

 

 

På intet 

 tidspunkt 

Lidt af  

tiden 

Noget af  

tiden 

Det meste  

af tiden 

Hele 

tiden 

Følt dig udkørt     

Søvnbesvær     

Hovedpine     

Smerter i ryg, nakke eller skulder     

Smerter andre steder i kroppen     
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51. STRESS. På en skala fra 1-5, i hvor stort omfang opfatter du generelt stress som et problem for dig? 

 1 (slet ikke) 

 2 

 3 

 4 

 5 (i meget stort omfang) 

 

 

Tak for din besvarelse. 

APV'en vil blive brugt til det fortsatte arbejde med at gøre din arbejdsplads endnu bedre. 

 

Hvis du har yderligere kommentarer til din arbejdsplads og dit arbejdsmiljø, er du velkommen til at skrive her. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


