
	  

Proformia	  Hälsa	  AB	  
erland@formgivaren.se	  

0707968366	  

 
Ett lönsamt hälsoprogram 

 
Antalet och typen av hälsoriskfaktorer har i tidigare undersökningar påverkat 
sjukdomskostnaderna i en organisation. Riskfaktorerna bidrar, som vi tidigare 
beskrivit i Hälsoidé, också till att arbetsförmågan sjunker. Detta är ofta en dold 
kostnad, i alla fall i tjänstföretag som har svårt att mäta produktivitet. Denna 
undersökning är en av de första där man mätt produktivitetsförändringar som en 
effekt av en hälsoprocess. Man fann, efter ett år, att antalet riskfaktorer minskade, att 
sjukfrånvaron sjönk och att produktiviteten steg. Investeringen gav tillbaka mer än 6 
gånger kostnaden redan under det första året.   
  
618 kontorsarbetande, anställda vid Unilever i England, deltog i försöksgruppen. 2 500 
personer, med liknande yrken fast med andra arbetsgivare, rekryterades till en kontrollgrupp. 
Ungefär hälften av deltagarna var kvinnor. Medelåldern var 34 år. Alla deltagare besvarade 
en enkät vid starten och efter 12 månader. Enkäten innehöll frågor om hälsa, sjukfrånvaro 
och självskattad arbetsprestation, under de senaste fyra veckorna. Testgruppen fick 
skräddarsydda råd om livsstilen via ett webbaserat program för bättre livsstil och via e-mail 
var annan vecka. Dessutom fick denna grupp nyhetsbrev och möjligheten att gå på 
seminarier med teman som kost, fysisk aktivitet, stress och sömn.  
  
51 % och 74 % i test- respektive kontrollgruppen besvarade uppföljningsenkäten efter 12 
månader. Antalet hälsoriskfaktorer vid starten var 2.9 respektive 2.7. I testgruppen sjönk 
detta värde med 0.45 mer än i kontrollgruppen. Sjukfrånvaron, vid start, var 4.6 respektive 7 
dagar per år. Efter 12 månader var denna nivå oförändrad i testgruppen och ökad i 
kontrollgruppen, vilket gjorde att skillnaden mellan grupperna ökade med 4.2 dagar. 
Arbetsprestationen förbättrades med 7.9 % mer i testgruppen än i kontrollgruppen (vars 
prestation minskade obetydligt).  
  
Författarna konstaterar att detta omfattande hälsoprogram är ekonomiskt försvarbart. 
Kostnaden var drygt 800 kronor per person och år. Man beräknade att den minskade 
kostnaden för sjukfrånvaro och sjukvård samt den ökade produktiviteten gav tillbaka drygt 6 
gånger insatsen.   
  
 
Kommentar:   
Mycket intressant undersökning som visar att man med en relativt liten ekonomisk insats kan 
förbättra både hälsa och produktivitet i en organisation. Det finns några svagheter i 
upplägget då gruppindelningen inte skedde med slumpens hjälp. Det kan därför finnas 
gruppskillnader som i alla fall delvis påverkar fynden. Man hade också en låg svarsfrekvens 
vid test två främst i testgruppen, något som gör resultaten mindre starka. Det verkar mest 
troligt att riskfaktorer och produktivitet påverkades av insatserna i försöket. Förändringen i 
sjukfrånvaro berodde ju främst på en ökning i kontrollgruppen. Denna grupp kan ha drabbats 
av ökad sjukfrånvaro på grund av orsaker, till exempel omorganisationer, som testgruppen 
aldrig drabbades av eftersom de hade olika arbetsgivare. Men eftersom ohälsa och 
sjukfrånvaro ganska naturligt hänger ihop är det dock fullt möjligt att en minskad sjukfrånvaro 
skulle ha kunnat noteras om studien varit längre. Det är, slutligen, intressant att notera att de 
ekonomiska effekterna av ökad hälsa är cirka 3 gånger större för produktivitet jämfört med 
sjukfrånvaro. Det stämmer väl med den 5 gångers skillnad som föreslagits i boken 
”Personalekonomi idag” (av Ulf Johansson och Anders Johrén).   
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