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Allt färre helårsfriska på arbetsmarknaden
Det är en allt lägre andel av landets anställda som varit helårsfriska och inte haft en enda
sjukfrånvarodag det senaste året jämfört med tidigare år. Prognoser för nästa år pekar dessutom
på fortsatta försämringar av frisknärvaron. Det visar årets Jobbhälsoindex som bygger på svar
från 10 000 representativt utvalda personer i arbetslivet.
Av Jobbhälsoindex framgår också att den äldre arbetskraften är klart mer frisknärvarande än den
yngre. Andelen äldre män som är helårsfriska är exempelvis dubbelt så hög som motsvarande
andel bland yngre såväl män som kvinnor.
-

Det är en oroande utveckling, säger Lars Hjalmarsson, Jobbhälsoindex. De äldre som är
friskare än de yngre förväntas ju succesivt gå i pension samtidigt som de yngre i större
utsträckning går till sjuksängen; Vem ska då göra jobbet?

Årets Jobbhälsoindex visar på att dålig stresshantering på jobbet ofta leder till högre
sjukfrånvaro. Det är också tydligt att psykiskt obehag är ett återkommande igenkänningstecken
bland de med högre sjukfrånvaro.
-

Vi ser också att de med högre frisknärvaro får livspusslet att gå ihop lättare, säger Johan
Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex. De helårsfriska tycker exempelvis att balansen mellan
arbete och fritid är betydligt bättre än vad de med flera sjukfrånvarodagar tycker

Av undersökningen framgår vidare att de sjukfrånvarande också är sjuknärvarande i större
utsträckning än de helårsfriska, dvs de arbetar ibland också när de är sjuka.

* ) Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2007 består av ett 70-tal olika frågor om
arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt därutöver ett flertal
andra variabler. För 2018 har ca 10 000 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex av ett totalt
representativt urval på drygt 17 000 personer som arbetar minst halvtid i åldersgruppen 20 – 65 år.
Jobbhälsindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Mer information och rapporter: www.jobbhalsoindex.se
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