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Hälsorisker som kan minska produktiviteten 
 
Många arbetsgivare frågar sig om de ekonomiskt kan räkna hem en satsning 
på hälsa. Ett problem är att det är svårt att beräkna produktivitet i 
tjänsteproducerande företag och att kopplingen till hälsa så här långt inte har 
varit tydlig. Som tidigare beskrivits i detta nyhetsbrev har en forskargrupp i 
Michigan tagit fram ett verktyg för att mäta produktivitet. I denna artikel 
påvisas sambandet mellan ett antal riskfaktorer och minskad produktivitet.  
 
Drygt 28 000 medarbetare, varav 73 % kvinnor med en medelålder motsvarande 39 
år, i en amerikansk bank deltog i denna undersökning. De svarade på enkätfrågor 
om hälsa/ohälsa och upplevd prestationsförmåga på arbetet. Produktivitet 
beräknades utifrån frågor som speglar hur effektiv man har varit i sitt arbete de 
senaste två veckorna, inom områden som tid, fysisk och mental förmåga samt ”work 
output”.  
 
I genomsnitt angav de undersökta 2.2 riskfaktorer av typen höga blodfetter mm. Över 
63 % av de tillfrågade hade en låg risk (noll till två riskfaktorer), 24 % hade tre till fyra 
riskfaktorer (klassades som medelhög risk) medan 12 % hade fem eller fler 
riskfaktorer (klassades som hög risk). De vanligaste riskfaktorerna var hög stress 
(hos 35 %), låg fysisk aktivitet (30 %), missnöje med livssituationen (29 %) samt 
övervikt (BMI > 30; 28 %). 47 % av medarbetarna angav någon grad av minskad 
produktivitet. De som helt saknade riskfaktorer angav cirka 12 % produktivitetsförlust. 
För varje tillkommande riskfaktor ökade förlusten så att den vid 5 riskfaktorer totalt 
sett var 25 %. För enskilda riskfaktorer fann man störst påverkan hos dem som intog 
lugnande läkemedel, följt av missnöje med livssituationen, hög stress och rökning.  
 
Författarna konstaterar att självrapporterad ohälsa och produktivitet har ett samband. 
Eftersom de med medelhög respektive hög risk hade 6 och 12 % lägre produktivitet 
jämfört med dem som hade låg risk finns det ekonomiska incitament att försöka 
minimera antalet riskfaktorer hos medarbetarna.  
 
Kommentar:  
I denna artikel redovisas 12 olika riskfaktorer. Intressant nog kan dessa i åtminstone 
sju av fallen påverkas positivt med insatser för en bättre livsstil medan tre kan 
påverkas av insatser för bättre arbetsmiljö. Produktivitet som mäts indirekt, genom 
uppskattning av den enskilde arbetstagaren behöver ju inte motsvara den sanna 
produktiviteten i alla branscher. Dock har metoden som den används här stämts av 
mot uppmätta värden. Det finns därför goda skäl för att anta att dessa data speglar 
verkligheten relativt väl. Därmed finns också goda skäl för arbetsgivare att arbeta 
med hälsa utifrån ett livsstils- och organisatoriskt perspektiv.  
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