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Lönsamhet i en god arbetsmiljö

Ergopriset
Projektet är initierat av CBF, Centrum för belastningsskadeforskning, en forskningsenhet vid Högskolan i Gävle.
CBF:s forskning, utveckling och utbildning ska bidra till
att minska den belastningsrelaterade ohälsan i arbetslivet,
förklara dess orsaker och begränsa dess konsekvenser.
Läs mer på www.hig.se/cbf och www.hig.se/ergopriset
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LÖNSAMHET
i en god arbetsmiljö

God arbetsmiljö
BELÖNAS

Många företag tar hänsyn till fysiska och psykosociala faktorer i sitt arbetsmiljöarbete och kan på så sätt öka sin lönsamhet. Ergopriset är ett projekt som vill lyfta
fram dessa företag och genom goda exempel inspirera och öka motivationen hos
andra att tillämpa ergonomiska principer i sin strävan att nå en ökad lönsamhet
och ett hälsofrämjande arbetsliv.

Ergopriset delas ut till ett företag i Gävleborgs län som genom sitt framsynta
arbetsmiljöarbete lyckats uppnå – eller
har goda förutsättningar att uppnå –
ökad lönsamhet.

Ergopriset syftar också till att förbättra samarbetet mellan företag i länet och
forskare vid Högskolan i Gävle, bl.a. genom att utveckla och stärka nätverk. Det
är viktigt att den kunskap som finns inom forskningen når företag och organisationer, där teori kan omsättas i praktik.

Det vinnande företaget får, förutom ära
och uppmärksamhet, ta emot ett – av en
lokal konstnär – specialdesignat pris på
Företagarnas årliga gala Eldklotet.

Belastningsskador och mental ohälsa är de dominerande orsakerna till arbetsrelaterade sjukskrivningar i Sverige och forskningen har visat att de psykiska
och fysiska villkoren i arbetet har en avgörande betydelse för uppkomsten av skadorna.
För företag leder sjuklighet och frånvaro bl.a. till produktionsbortfall, hög personalomsättning och låg attraktionskraft för nya arbetssökande. Forskare har dokumenterat hur dagens moderna ergonomiska insatser kan leda till en ökad lönsamhet.
Med ergonomiska insatser avses tekniska, psykosociala eller organisatoriska förändringar som syftar till att förbättra samspelet mellan människa, arbetsuppgifter
och arbetsmiljö.

Lönsamhet
STUDERAS
Forskare vid Högskolan i Gävle ska
studera vilka metoder företag använder
för att genomföra arbetsmiljöarbetet och
vilka faktorer som påverkar prioriteringen
av arbetsmiljöarbetet.

Forskarna ska också studera lönsamhetsaspekter av arbetsmiljöarbetet och
om god arbetsmiljö kan bidra till att
stärka ett företags varumärke.

NOMINERA
ett företag
Alla företag och organisationer i Gävleborgs län, oavsett storlek eller bransch,
kan nomineras till priset. Privatperson,
företag eller organisation kan nominera.
Är du intresserad av att veta mer om
projektet eller nominera ett företag?
Gå in på vår hemsida,
www.hig.se/ergopriset

