Sveriges största årliga arbetsmiljökartläggning med 10 000 svarande.
Ett tvärsnitt av det Svenska arbetslivet.
Genomfört våren 2018 av Jobbhälsoindex
och Svenskt kvalitetsindex.

JOBBHÄLSOINDEX
AVONOVAS RAPPORT 2018

Om Jobbhälsoindex
•

Jobbhälsoindex är landets största årligt återkommande medarbetar-/			
arbetsmiljöundersökning.

•

För 2018 har totalt 9 991 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex av
ett totalt representativt urval på drygt 17 200 personer.

•

Urvalet har skett utifrån befolkningsregistret i åldersgruppen 20 – 65 år
samt med en årsinkomst över 100 000 kr (minst halvtid).

•

Jobbhälsoindex tas fram gemensamt av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 			
och Jobbhälsoindex i Sverige AB, i samarbete med Avonova.

Om Jobbhälsoindex
Jobbhälsoindex, som sedan 2007 genomförs årligen bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20 – 65 år
som arbetar minst halvtid.
Jobbhälsoindex består av ett 70-tal olika
frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation etc, samt därutöver
ett antal andra variabler. För 2018 har totalt 9 991 respondenter besvarat frågorna i
Jobbhälsoindex av ett totalt representativt
urval på drygt 17 500 personer. Urvalet har
skett utifrån befolkningsregistret i åldersgruppen 20 – 65 år samt med en årsinkomst över 100 000 kr (minst halvtid). Ungefär två tredjedelar har besvarat enkäten
elektroniskt på web-portal, resterande, ca
en tredjedel genom telefonintervjuer.
Detta gör Jobbhälsoindex till landets
största nationella representativa årliga undersökning om arbetsmiljö, hälsa, ohälsa,
arbetsförhållanden med mera (Den officiella AKU/AMU-undersökningen genomförs vartannat år.)
Genom att Jobbhälsoindex omfattar ett
så stort antal personer kan ett flertal olika
nedbrytningar göras på exempelvis ålder,
kön, sektorer, näringsgrenar, vissa yrken,
regioner, inkomst, utbildning, sjukdagar
etc.
Syftet med Jobbhälsoindex är att visa
på trender, nivåer och jämförelser av de
anställdas syn på arbetet i en mängd olika
avseenden inom hela den svenska arbetsmarknaden.

Jobbhälsindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB i samarbete med SKI,
Svenskt Kvalitetsindex.
Något om redovisningsprinciper
Några frågor besvaras med ja eller nej,
några med flera olika svarsalternativ medan flertalet av frågorna är formulerade som
påståenden där respondenten ombeds
ange exempelvis hur nöjd man är eller hur
mycket man instämmer i påståendet på en
tiogradig skala. När vi i olika diagram redovisar de sistnämnda frågorna (tio-skals
frågorna) använder vi ibland medelvärde
men oftast redovisar vi andelen som ger ett
tydligare uttryck för att man instämmer
alternativt inte instämmer eller är nöjd
alternativt inte nöjd. Värdena 8-10 på en
tiogradig skala där 10 = ”Instämmer helt”
och 1=”instämmer inte alls” kategoriserar
vi som ”Instämmer” medan värden 1-4 kategoriseras som ”Instämmer inte”. Motsvarande sker vad gäller nöjd/icke nöjd, bra/
icke bra etc. Värdena 5-7 kategoriserar vi
som ”varken eller”.
Om denna rapport
Jobbhälsoindex i Sverige har för Avonovas räkning tagit fram underlag för denna
rapport som fokuserar på frågeställningar
och jämförelser inom arbetshälsoområdet
som knyter an till hållbarhet, ledarskap,
hälsodata, arbetstillfredsställelse, tillit etc.
Under några tidigare år har en del
rapporter presenterats i samarbete med
Sveriges Företagshälsor under namnet
Jobbhälsobarometern. Från och med 2018
presenteras allt material från denna databas under namnet Jobbhälsoindex.

Om Svenskt Kvalitetsindex
Svenskt Kvalitetsindex, SKI, är ett av
landets ledande undersökningsföretag.
Sedan 1989 har SKI tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm studerat sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företags lönsamhet. SKI är det
enda undersökningsföretag som visar hur
samtliga aktörer i en bransch uppfattas av
sina kunder.
Branschrapporterna från SKI emotses
med stora förväntningar av marknaden.
Inget annat undersökningsföretag kan erbjuda något motsvarande, med samma genomslagskraft.
Utöver undersökningar bedriver SKI
även forskning i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers, Karolinska Institutet samt Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) vilkea också är ägare till
SKI.
Upplysningar kring denna rapport lämnas av: Robert Persson Asplund, chefspsykolog, Avonova, eller Sofia Åström
Paulsson, medicinskt ledningsansvarig,
Avonova.
Frågor om Jobbhälsoindex och undersökningen i stort kan besvaras av Johan Parmler, Svenskt Kvalitetsindex eller Lars Hjalmarsson, Jobbhälsoindex.
www.jobbhalsoindex.se

Jobbhälsoindex 2018
Med Avonova Jobbhälsoindex visar vi trender från det
svenska arbetslivet. Jobbhälsoindex är Sveriges största återkommande arbetsmiljömätning. En väl validerad undersökning som visar tydliga trender om vilka utmaningar Sveriges arbetsliv står inför.
Vi vill med Jobbhälsoindex ge vår breda kundbas med
över 800 000 anställda kundmedarbetare en aktiv omvärldsorientering kring trender och mönster som vi ser. Allt detta
med syfte att öka kunskapen hos både chefer och medarbetare.
Med Jobbhälsoindex vill vi även inspirera och utmana till
ett ökat fokus på förebyggande arbete. Med 700 experter i
hela Sverige som behärskar allt från medicin, ergonomi, management till systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsovetenskap vill vi vara en stark och utvecklande partner till våra
8 000 kundföretag och organisationer.
I Avonova Jobbhälsoindex fokuserar vi på ett begränsat
urval frågor där våra experter inom medicin samt organisatorisk och social arbetsmiljö, Robert Persson Asplund, forskare och chefspsykolog, Avonova, samt Sofia Åström Paulsson, forskare och medicinskt ledningsansvarig, Avonova har
tolkat svaren.
Vi kommer att återkomma med fler delrapporter.
Stefan Persson,
Marknads- och affärsutvecklingschef

Om Avonova
•

Vi finns på fler än 110 platser.

•

Stöttar dagligen nära 10 000 organisationer och företag 				
med mer än 800 000 anställda.

•

Inom Avonova arbetar nära 700 specialister som ergonomer, 				
läkare, sjuksköterskor, psykologer, beteendevetare, 						
arbetsmiljöingenjörer och hälsopedagoger.

•

Ledord: dialog, helhet, hållbar.
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Över en miljon känner psykiskt obehag inför att
gå till jobbet några gånger per månad eller oftare
8%
14%
49%
29%

Nej

Ja, några gånger i månaden

Ja, några enstaka
gånger per år

Ja, flera gånger i veckan

Av diagrammet framgår det att drygt 8% känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger
varje vecka. Ytterligare 14% upplever samma obehag några gånger i månaden. Det är sammanlagt närmare 22% – nästan var fjärde anställd. Det motsvarar närmare 1 100 000 personer på hela den svenska
arbetsmarknaden som alltså känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet några gånger i månaden eller
oftare, om vi räknar med 5 100 000 personer som är anställda i åldern 20 - 65 år.

Under en livstid spenderar vi i genomsnitt
cirka 90 000 timmar i arbete. För de flesta av oss är de timmar då vi känner trivsel,
meningsfullhet och sammanhang. Samtidigt
vet vi att en anställd som upplever arbetsmiljöproblem har ett genomsnittligt produktionsbortfall på 38 % eller 15 timmar per
vecka och anställd. Sett ur det perspektivet
så är resultatet, att över en miljon anställda
känner psykiskt obehag av att gå till jobbet
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några gånger per månad eller oftare, anmärkningsvärda. Även om vi ser att det finns
en ökad medvetenhet om effekterna av dålig
arbetsmiljö, finns det fortfarande ett glapp
mellan arbetsgivarnas avsikter och strategier och vad som faktiskt händer på arbetsplatsen. Det innebär att anställda inte får de
förutsättningar och den hjälp de behöver
för att upprätthålla ett hållbart och produktivt arbetsliv. Utan effektiv hantering riske-

rar problemen att utvecklas och få allvarliga
konsekvenser för medarbetarnas hälsa och
verksamhetens resultat. Här har chefer en
viktig roll, samtidigt som många chefer är
frustrerade över bristen på förutsättningar
och stöd för att kunna göra vad de vet är
rätt.
Robert Persson Asplund,
forskare och chefspsykolog,
Avonova

Yngre känner oftare psykiskt obehag inför
att gå till jobbet
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41-54 år
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55-65 år

Andelen som känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet åren 2015 -2018 uppdelat på ålder.

Diagrammet visar att det framförallt är de yngre som känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet.
Vi ser också att denna skillnad mellan åldrarna har ökat påtagligt det senaste året. Bland de yngre ökar
andelen som på grund av arbetet känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet både bland män och kvinnor,
särskilt det senaste året. Bland de äldre anställda har andelen som känner psykiska obehag även ökat bland
kvinnor medan andelen äldre män som känner psykiskt obehag har minskat 2018.

En oroväckande trend är att yngre medarbetare, 20-40 år, drar ifrån i statistiken och
allt oftare upplever obehag i arbetet i jämförelse med sina äldre kollegor. Likaså uppger
yngre anställda lägre framtidstro samt att de
inte tror sig kunna behålla hälsan eller vara
kvar på arbetsplatsen inom de närmsta två
åren. Vi har under flera år hört larmrapporter
om ungas ohälsa och min tolkning är att den
gruppen nu har nått arbetsmarknaden. Höga

krav på utbildning och kompetens, egna höga
krav och sociala medier är faktorer som lyfts
fram. Likaså hur man ser på ett arbete och
ett arbetsliv. Frågor som arbetsmiljö och hållbarhet är viktigare för många yngre än lön
och karriär. Oavsett orsak så är det här ett
stort utmaningsområde under de kommande
åren och som ställer krav på att vi skapar förutsättningar för yngre medarbetare. Vi ser en
resurs bland de medarbetare som har jobbat

några år och är äldre. De kan fungera som
mentorer och introducera yngre medarbetare i arbetslivet. Introduktionen och mentorskapet kommer också behöva pågå under en
längre tid. Det ställer också krav på chefer att
regelbundet stötta och tydliggöra arbetet.

Robert Persson Asplund,
forskare och chefspsykolog,
Avonova
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Andelen som anser att de får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning under åren 2013-2018 uppdelat på ålder.
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Fler anser att de får stöd och hjälp
vid hög arbetsbelastning –
kan vi se effekter av OSA-föreskriften?
I diagrammet framkommer det att allt fler upplever att de får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning.
Vi ser en tydlig förändring 2016, då den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö kom
ut (AFS 2015:4). 2015 upplevde exempelvis 26% av de anställda som var 55 år eller äldre att de hade bra
stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning. 2016 uppgav hela 45%, i samma grupp, att de hade bra stöd vid
hög arbetsbelastning. I år är det de yngre anställda som står för den största ökningen. 35% av de i åldersgruppen 31-40 år anser att de har bra stöd vid hög arbetsbelastning.

Resultaten tyder på att OSA-föreskriften
(AFS 2015:4) har haft ett positivt genomslag
på stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning
och det gäller alla åldersgrupper. Forskning
visar nämligen att de insatser som OSA- och
SAM-föreskrifterna rekommenderar leder till
minskad sjukfrånvaro med i genomsnitt 27%
och kostnader för ohälsa (t ex sjukfrånvaro,

produktionsbortfall) med i genomsnitt 26%
(WHO, 2018; Chapman, 2012).

Erfarenheten är att föreskriften satte den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön på
kartan. Reglerna fanns egentligen redan innan i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, men de psykosociala frågorna som
de kallades då, kom alltid i skymundan av den
fysiska arbetsmiljön, som är lättare att kont-

rollera, mäta och riskbedöma. OSA-föreskriften har tydliggjort att utbildning, planering
och riskhantering är lika viktigt för organisatoriska och sociala aspekter som för kemiska
och ergonomiska risker. Nära hälften av sjukskrivningarna idag beror på psykiska diagnoser och det är då helt naturligt att fokusera

Störst förändring ser vi mellan åren 20152016 då föreskriften kom ut och i åldersgruppen 55+. De senaste två åren ser vi även
en positiv utveckling i åldersgruppen 31-40
år. Kanske har arbetsgivare och chefer börjat
uppmärksamma den här gruppen som som

i allt större utsträckning upplever psykiskt
obehag i arbetet. Det är i så fall en positiv utveckling då de även framöver behöver mycket stöd och hjälp att komma in och etablera
sig i arbetslivet.
Robert Persson Asplund,
forskare och chefspsykolog,
Avonova

på arbetsmiljöfrågor som ger ökad risk för
just det, t ex hög arbetsbelastning, dåligt stöd
och små möjligheter att påverka sin arbetssituation.
Sofia Åström Paulsson,
forskare och medicinskt
ledningsansvarig, Avonova
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Det är lite förvånande att se flera mansdominerade branscher så högt upp på listan
över vilka som upplever psykiskt obehag av
att gå till arbetet. Oftast brukar man framhålla kontaktyrken som vård, omsorg och skola
som riskbranscher för arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Försäkringskassan konstaterade
i Sjukförsäkringsrapport 2018:2 att andelen
som blir sjukskriven är högre i mansdominerade yrken såsom tillverkning, bygg, hantverk
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och transport och att orsakerna tros vara
olycksrisker, exponering för fysisk belastning
och hälsovådliga ämnen. Siffrorna i den aktuella undersökningen gör att man kan fråga sig
om det kanske finns en del problem också i
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
I min vardag som företagsläkare har jag märkt
att samtalsklimatet har förändrats de senaste
åren också inom klassiska machobranscher.
Det är okej att prata med chef och kollegor

om att man är stressad eller att man inte mår
bra av det sociala klimatet på arbetsplatsen.
Tidigare var det sällan som män ville ta upp
sådana frågor ens med sin läkare, då skyllde
man hellre på en ond axel eller rygg.

Sofia Åström Paulsson,
forskare och medicinskt
ledningsansvarig, Avonova

Hög andel med psykiskt obehag i
mansdominerande branscher – trendbrott?
Fordon-/teknikindustri

44%

Energi, värme, VA, avfall och liknande

25%

45%

Transport (person, post och gods)

25%

41%

Utbildning

52%

Vård och omsorg

44%

HELA ARBETSMARKNADEN

49%

Handel, partihandel, bilverkstäder

49%

Annan tjänste- eller serviceverksamhet

53%

Bygg- och anläggningsverksamhet

9%

24%

15%

9%

33%

14%

9%

Offentlig förvaltning, försvar

49%

Kultur, nöje, sport och fritid, turism

50%

20%

40%

13%

9%

15%

7%
9%

25%

13%

8%

27%

16%

24%

11%

31%

29%
60%

Nej

Ja, några gånger i månaden

Ja, några enstaka gånger per år

Ja, flera gånger i veckan

80%

6%
9%

12%

33%
57%

0%

8%

13%

56%

Finans, bank, försäkring, service

14%

31%

51%

Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik

10%

15%

24%

47%

7%

35%

28%
54%

Hotell, restaurang, catering

13%

29%

IT, telekom, datakonsulter och liknande

11%

23%

25%
51%

Annan tillverkningsindustri

20%

8%

11%

5%

10% 3%

100%

Andel personer som känt psykiskt obehag inför jobbet och i så fall hur ofta uppdelat på olika näringsgrenar.

Av diagrammet framgår det att 11% av de som arbetar inom fordons- och teknikindustrin känt
av psykiskt obehag inför jobbet flera gånger per vecka och ytterligare 20% har känt så några gånger per månad. Motsvarande andel för de som arbetar inom finans-, bank- och försäkringsområdet är
3% respektive 10%.
Det bör dock noteras att vid uppdelning på näringsgrenar så ökar den statistiska osäkerheten för de
mindre näringsgrenarna. Den exakta rangordningen av de olika näringsgrenarna är inte statistiskt
signifikant, det handlar mer om över, under eller i närheten av genomsnittet på hela arbetsmarknaden.
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80%
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63%

40%

42%
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25%

22%

45%
34%

33%

22%

21%

15%

13%
0%
Nej

Ja, några enstaka
gånger per år

Andel som INTE gärna vill vara
anställd hos sin nuvarande
arbetsgivare också om två år

Ja, några gånger
i månaden

Ja, flera gånger
i veckan
Andel som gärna vill vara anställd
hos sin nuvarande arbetsgivare
också om två år

Andel som svarar ”varken eller”

Andel anställda som gärna vill respektive inte gärna vill vara anställd hos nuvarande arbetsgivare
också om två år uppdelat på om man känt psykiskt obehag inför jobbet och i så fall hur ofta.

100%

80%

60%

63%

58%

40%

39%
30%

20%

36%

38%

39%

24%

23%

13%

20%

16%

0%
Nej

Ja, några enstaka
gånger per år

Andel som INTE rekommenderar
andra att söka jobb i sin
organisation

Ja, några gånger
i månaden

Andel som svarar ”varken eller”

Ja, flera gånger
i veckan
Andelen som rekommenderar
andra att söka jobb i sin
organisation

Andelen som kan rekommendera andra att söka jobb i sin organisation eller inte uppdelat på om man
känt psykiskt obehag inför jobbet och i så fall hur ofta.

Anställda som känner psykiskt obehag inför
jobbet verkar vilja lämna sin arbetsgivare
Av diagrammet framgår det att hela 63% av de som flera gånger i veckan känt psykiskt obehag inför att
gå till jobbet också uppger att de inte gärna vill vara anställda hos sin nuvarande arbetsgivare om två år
medan endast 15% av dessa gärna vill vara fortsatt anställda.
Bland de som aldrig känt psykiskt obehag inför jobbet är inställningen helt omvänd. Bland dessa är det
bara 13% som uppger att de inte gärna vill vara anställda hos sin nuvarande arbetsgivare om två år och
hela 65% som gärna vill vara kvar.

Dåligt renommé för arbetsgivare med
anställda som känner psykiskt obehag
inför att gå till jobbet
Av diagrammet framgår det att så många som 63% av de som flera gånger i veckan känt psykiskt
obehag inför att gå till jobbet också uppger att de inte vill rekommendera andra att söka jobb i sin organisation, medan endast 16% av dessa uppger att de kan rekommendera sin organisation för andra.
Motsvarande andel för de som aldrig känt psykiskt obehag inför jobbet är snarare omvänt. Bland dessa
är det endast 13% som uppger att de inte vill rekommendera andra att söka jobb i sin organisation och
58% som kan rekommendera sin organisation för andra.

Omkring hälften av de som känner
psykiskt obehag inför att gå till arbetet några
gånger i månaden eller oftare trivs så dåligt att
de inte vill vara kvar på arbetsplatsen. Samtidigt vet vi att arbetsmarknaden är trögrörlig.
Många blir kvar i en arbetssituation där de
inte trivs, vilket får negativa konsekvenser för
hälsan. Risken är att situationen i förlängningen leder till sjukskrivning om man inte fångar
upp signalerna i tid. Tecken på att man inte
trivs behöver tas på allvar och bemötas, helst
innan man blivit sjukskriven. Sådana tecken kan t ex vara upprepad korttidsfrånvaro.

Trivsel på arbetet är också något som behöver beröras under en rehabiliteringsprocess.
Att återgå till en arbetssituation man inte trivs
i är inte alltid den bästa lösningen för ett långt
och hållbart arbetsliv. Det har visats i många
sammanhang att för en effektiv rehabilitering
krävs det att insatserna sker i samråd med
arbetsgivaren och att man kommer in så tidigt i sjukskrivningen som möjligt. Inom företagshälsan arbetar vi nära arbetsplatser och
vi har vigt våra arbetsliv till att specialisera
oss inom frågor som rör sambanden mellan
arbetsmiljö, hälsa och att bedriva effektiva

och hållbara rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringsarbetet som bedrivs hos oss bekostas
helt av arbetsgivaren, men eftersom effektiva rehabiliteringsinsatser kommer hela samhället till del kan arbetsgivaren ansöka om
bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan.

Sofia Åström Paulsson,
forskare och medicinskt
ledningsansvarig, Avonova
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Var tredje anställd anser att nuvarande arbete
kommer att påverka hälsan negativt under de
närmaste två åren
Transport (person, post och gods)
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31%
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32%

41%
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Andel som anser att nuvarande arbete kommer
att påverka sin hälsa negativt under de närmaste två åren

80%

100%

Andel som svarar
”varken eller”

Andel som INTE anser att nuvarande arbete kommer
att påverka sin hälsa negativt under de närmaste två åren
Andel anställda som anser att nuvarande arbete kommer att påverka hälsan negativt under de närmaste två åren, uppdelat på olika näringsgrenar.

Av diagrammet framgår det att 38% av de som arbetar inom transport och magasinering anser att
nuvarande arbete kommer att påverka hälsan negativt under de närmaste två åren. Motsvarande andel
för de som arbetar inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik är 25%. Här är den exakta rangordningen
av de olika näringsgrenarna inte signifikant.
Vi hör dagligen om brist på vårdpersonal
och vi har lärt oss att det under 2018 saknas 7000 lastbilschaufförer. I ljuset av det
är det intressant att konstatera att just de
två yrkena, tillsammans med lärare, ligger i
topp när man frågar vilka som är mest oroade för att bli sjuka av sitt arbete. Sannolikt
handlar det inte om att sjuksköterskor tror
att de ska drabbas av någon allvarlig smitta

eller att lastbilschaufförer tror sig komma bli
allvarligt skadade i trafiken. Mer troligt är att
man oroar sig för att bli sjuk av stress och organisatoriska arbetsmiljörisker, eller att man
inte ska få rätt förutsättningar att utföra sitt
arbete på rätt sätt. Man hinner inte använda
lyfthjälpmedel, man hinner inte prata med
sina kollegor om det jobbiga som just hände, man hinner inte få den återhämtning som

man borde mellan passen. Troligtvis är det
inte fler utbildningplatser som är den mest
hållbara lösningen. Det handlar snarare om
att skapa en arbetsmiljö där individer faktiskt
vill fortsätta arbeta.

Sofia Åström Paulsson,
forskare och medicinskt
ledningsansvarig, Avonova
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Andelen som uppgett sig ha sömnproblem på grund av arbetet några gånger per månad eller
oftare, under åren 2013-2018 uppdelat på åldersgrupper.

Arbetsrelaterade
sömnbesvär minskar något
Av diagrammet framgår det att 31-35% uppger att de på grund av arbetet har problem med att sova
(några gånger per månad eller oftare). Störst är besvären i gruppen 30 år eller yngre, även om skillnaderna är små mellan åldersgrupperna.

En god sömn och återhämtning är av stor
vikt för att kunna hantera prövningar och
stress på ett bra sätt. Sover man inte ordentligt upplever man krav som mer stressande. Det leder i sin tur till att man upplever
sig mer stressad, får ännu svårare att sova
och riskerar att hamna i en ond spiral som
i värsta fall slutar i allvarligare psykisk ohälsa och sjukskrivning. Forskning visar att en
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god sömn på samma sätt är avgörande för
hur bra man hanterar kroppsliga besvär, t ex
olika smärttillstånd. Sömnsvårigheter verkar
vara en markör för framtida risk för sjukskrivning. Den rapporterade nivån av sömnbesvär ligger i nivå med siffror som presenteras i folkhälsoenkäten, där man också kunde
skönja en ökning mellan 2015-2016 i alla åldersgrupper, men där man inte presenterat

några senare resultat. Det blir intressant att
se om den nedgång i sömnsvårigheter som
man kan se en tendens till i Jobbhälsoindex
kommer att rapporteras i fler undersökningar.

Sofia Åström Paulsson,
forskare och medicinskt
ledningsansvarig, Avonova
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Ja, flera gånger i veckan
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Ja, några gånger i månaden
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Andel personer som känt psykiskt obehag inför jobbet och i så fall
hur ofta uppdelat på personens högsta utbildningsnivå.

Utbildning verkar inte skydda mot
psykiskt obehag inför jobbet
Av diagrammet framgår att det inte finns några större skillnader mellan de olika utbildningsnivåerna och andelen personer som upplever psykiskt obehag inför jobbet.

Man kan konstatera att utbildningsgrad inte
verkar spela någon större roll för om man känner obehag inför arbetet, vilket också stämmer
överens med andra undersökningar. Det tyder
på att frågor som rör arbetsmiljön är lika viktig i
alla branscher och yrken.
Sofia Åström Paulsson,
forskare och medicinskt
ledningsansvarig, Avonova
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Andel i procent som på grund av arbetet känt psykiskt obehag av att gå till jobbet
flera gånger varje vecka eller några gånger varje månad uppdelat på män och kvinnor
respektive med eller utan chefsansvar.

Chefer känner oftare psykiskt obehag inför
jobbet än medarbetare – trendbrott?
Av diagrammet framgår det att chefer, såväl män som kvinnor, allt oftare känt psykiskt obehag inför
att gå till jobbet. Detta gäller särskilt det senaste året, 2018. Diagrammet visar också att manliga chefer
sedan 2016 oftare känt psykiskt obehag jämfört med sina kvinnliga chefskollegor, även om denna skillnad
det senaste året inte är statistiskt signifikant. Vi ser inte alls samma utveckling för medarbetare i övrigt, här ser vi ingen större förändring åren 2015 – 2018. Däremot ser vi bland anställda utan chefsansvar
(medarbetare) att kvinnor oftare känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet jämfört med männen och
denna skillnad är signifikant.

Tidigare har chefer rapporterat bättre hälsa än många av sina medarbetare. Ju högre
upp i hierarkin i en organisation, desto bättre
hälsa. Detta har framförallt gällt manliga chefer. Bland kvinnliga chefer har ohälsan varit
ungefär lika utbredd som den är i hela den
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arbetande befolkningen. Aktuell statistik från
Jobbhälsoindex pekar på ett trendbrott sedan 2015 där chefer, både män och kvinnor,
oftare känner psykiskt obehag inför jobbet i
jämförelse med sina medarbetare.

30%

25%

25%

20%

15%

16%

15%

10%
5%

12%
8%
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Chef privat

Medarbetare privat

Ja, några gånger i månaden

Chef offentlig

Medarbetare offentlig

Ja, flera gånger i veckan

Andel personer som känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan eller
några gånger per månad uppdelat på chefer och medarbetare i respektive offentlig
och privat sektor.

Offentligt anställda chefer känner oftare
psykiskt obehag inför att gå till jobbet
Av diagrammet framgår det att chefer, oavsett sektor, i större utsträckning upplever psykiskt obehag
inför att gå till jobbet jämfört med sina medarbetare. Vi ser också att det är vanligast bland offentliganställda chefer att uppleva psykiskt obehag. Bland dessa är det hela 33% som uppger att de känt psykiskt
obehag inför att gå till jobbet några gånger per månad eller flera gånger i veckan. Motsvarande andel
bland medarbetare i privat sektor utan chefsansvar är bara 20%. Däremot ser vi ingen skillnad i hur stor
andel som upplever psykiskt obehag inför jobbet flera gånger i veckan. Här är det ungefär lika stor andel,
cirka 8%, oavsett om man är chef eller inte och oavsett sektor.

Rollen som chef är idag komplex. Det
krävs att du både är lyhörd, socialt kompetent, stöttande och samtidigt uppgifts- och
målorienterad. Du ska kunna hantera både
verksamheten, personalärenden och rehabilitering. Jag tror att dagens chefer känner
sig otillräckliga i den rollen. Som chef är det

inte riktigt accepterat att beklaga sig – man
har betalt för att inte gnälla. Jag tror att allt
fler frågar sig vem som vill bli chef. Det är
oroväckande eftersom chefer behövs och
har en nyckelroll i att leda verksamheten och
driva hälso- och arbetsmiljöarbetet framåt.

Robert Persson Asplund,
forskare och chefspsykolog,
Avonova
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Andel som gärna vill vara anställd
hos sin nuvarande arbetsgivare
också om två år

Chef offentlig

Andel som svarar
”varken eller”

Medarbetare offentlig

Andel som INTE gärna vill vara anställd
hos sin nuvarande arbetsgivare
också om två år

Andel som gärna vill vara anställd – eller inte - hos nuvarande arbetsgivare även om
två år uppdelat på chefer och medarbetare respektive offentlig och privat sektor.

Chefer i offentlig sektor är mindre benägna
att arbeta kvar hos sin arbetsgivare
Av diagrammet framgår det att hela 52% av de privatanställda cheferna gärna vill vara fortsatt anställda hos sin arbetsgivare om två år medan bara 39% av chefer i offentlig sektor vill detsamma. Diagrammet
visar också att 26% av chefer i offentlig sektor inte gärna vill vara anställda hos nuvarande arbetsgivare
om två år. Motsvarande andel bland chefer i privat sektor är 19%.

Chefer inom offentlig sektor anger oftare
psykiskt obehag av att gå till arbetet i jämförelse med sina chefskollegor i privat verksamhet. Det mönstret följer den allmänna trenden
att offentliganställda uppger mer problem med
hälsa, arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Det gäller i
synnerhet på kvinnodominerade arbetsplatser
som utbildning, vård, omsorg och socialtjänst.
Förutsättningarna att vara chef i de verksamheterna är sämre, med större personalgrupper,
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mindre administrativt stöd och möjligheter till
dialog. Här skiljer det sig exempelvis mellan omsorgsförvaltning och teknisk förvaltning, som är
en mansdominerad verksamhet. Chefer i teknisk
förvaltning har i regel mindre arbetsgrupper än
omsorgsförvaltning.
Med tanke på att vi står inför stora utmaningar med personal och kompetensbrist behöver
politiker och beslutsfattare ta viktiga beslut för
att stötta chefer inom offentlig sektor. Annars

står vi inför en omfattande chefsflykt. Besluten
gäller chefstäthet, administrativt stöd/avlastning
och att skapa forum för dialog tillsammans med
andra chefer. Politiker och chefer behöver dessutom gemensamt delta i det systematiska arbetetsmiljöarbetet. Effekterna av dessa beslut ser
vi bland annat i kommuner med låg sjukfrånvaro.
Robert Persson Asplund,
forskare och chefspsykolog,
Avonova
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Andel av landets chefer som anser att arbetet är meningsfullt respektive inte meningsfullt uppdelat på åldrar.

Yngre chefer ser inte meningen med arbetet
Av diagrammet framgår det att hela 81% av chefer äldre än 54 år ser sitt arbete som meningsfullt medan bara 45% av de yngre cheferna, de under 31 år, tycker att arbetet är meningsfullt. Omvänt gäller också,
det är bara 4% av de äldsta cheferna som inte anser arbetet meningsfullt medan hela 18% av den yngsta
chefsgruppen tycker arbetet inte är meningsfullt.

Vi behöver prata mer om vilka förutsättningar
våra chefer har, framförallt om hur vi kan avlasta
våra tungt belastade chefer i vardagen. Ansvaret
har vi tillsammans, politiker, beslutsfattare, personalansvariga, fack och företagshälsa. Politiker
kan skapa bättre förutsättningar genom att sätta en tydlig gräns för antalet medarbetare per
chef (max 15), i synnerhet inom offentlig sektor såsom vård, skola, omsorg och socialtjänst.
Beslutsfattare inom såväl privat som offentlig

sektor kan fatta beslut så att chefer får mer administrativt stöd, att cheferna kommer närmare sina anställda, samt att det finns forum för
dialog mellan medarbetare och chef och inte
minst chefer emellan. Inom företagshälsan kan
vi bidra med kunskap, system och processer för
att avlasta chefen kring hälsa, rehabilitering och
arbetsmiljö i vardagen.
Robert Persson Asplund,
forskare och chefspsykolog,
Avonova
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Sammanfattning av Jobbhälsoindex 2018
•

Över en miljon känner psykiskt obehag inför att gå till 			
några gånger per månad eller oftare.

j o b b e t

•

Yngre medarbetare upplever oftare psykiskt obehag 					
inför att gå till jobbet i jämförelse med äldre.

•

Fler anser att de får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning.

•

Chefer känner oftare psykiskt obehag inför jobbet än medarbetarna. Det
gäller framförallt yngre chefer och chefer som arbetar i offentlig sektor.

•

Arbetsrelaterade sömnbesvär minskar något.

•

Hög andel upplever psykiskt obehag i vissa mansdominerande branscher		
– ett trendbrott?

•

Anställda som känner psykiskt obehag inför arbetet upplever i högre grad missnöje med sitt arbete, större vilja att lämna sina arbetsgivare och rekommenderar i
mindre utsträckning andra att söka jobb i den egna organisationen.

Jobbhälsoindex har synliggjort flera trender i svenskt arbetsliv. Vissa positiva, men
alltför många negativa. För att åtgärda de negativa trenderna krävs det stora och
omfattande åtgärder, men vi skulle ändå vilja skicka med några rekommendationer
på hur vi skulle kunna ta några steg i en mer positiv riktning.
Rekommendationer till individen:
Om du inte trivs på din arbetsplats,
försök att göra en aktiv förändring.
Prata med din chef, ditt skyddsombud eller personalavdelningen om
vilka möjligheter som finns. Försök
att tillsammans med dina kollegor
skapa aktiviteter som leder till gemenskap och en positiv anda. Vi är
alla varandras arbetsmiljö.
Rekommendationer till organisationen: Var noga med att ha en
genomtänkt värdegrund och lev
konsekvent efter den. Låt arbetsmiljöfrågorna genomsyra alla processer, det är ingen egen rubrik, utan
bör löpa som en röd tråd i alla beslutsprocesser. Ta signaler om dålig
trivsel på allvar och försök involvera
arbetsgruppen i lösningen. Det är en

lätt utväg att alltid skylla på chefen,
eller att man är för få. Ändå hjälper
det sällan att byta chef eller att anställa en till medarbetare om kulturen på arbetsplatsen är dålig. Alla
behöver bidra för att åstadkomma
en varaktig förändring.
Rekommendationer till samhället:
Arbetsmiljöfrågorna bör löpa som
en röd tråd också inom alla samhällsfrågor som rör arbetslivet. Det
går inte att prata om sjukskrivningar,
arbetskraftsbrist eller utbildningsbehov utan att involvera arbetsmiljöfrågor. Lösningen till sjukskrivningsproblemet ligger lika mycket i
att stötta arbetsgivarna i att skapa
goda arbetsmiljöer som i att stötta
vården att bedriva effektiv medicinsk behandling. Arbetskraftsbrist

består oftast lika mycket i en brist
på god arbetsmiljö som i brist på
utbildningsplatser.
OSA-föreskriften kan mycket väl
komma att visa sig vara en av vår
tids viktigaste föreskrifter och lägger grunden till vad samhället förväntar sig av en arbetsplats. Den
naturliga fortsättningen borde vara
ett starkt stöd till arbetsgivare som
arbetar aktivt med att involvera arbetsmiljöfrågor i sin verksamhet på ett
seriöst
och
genomgripande sätt.

