Pressmeddelande från Jobbhälsoindex* och Svenskt Kvalitetsindex,
2022-06-27

Jobbhälsa och arbetsmiljö försämras kraftigt efter pandemin
Efter kraftiga förbättringar av arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet under coronatiden ser vi nu en
återgång till hur det var tiden före pandemin. I årets Jobbhälsoindex ser vi bland annat att
jobbstressen ökar. Detsamma gäller trakasserier i anslutning till arbetet. Även sjukfrånvaron ökar
och de anställdas egen prognos över kommande sjukfrånvaron pekar uppåt.
Den generella trenden är att efter ett mycket positivt jobbhälsoår ifjol - 2021, så har nu i år – 2022
en rad olika indikatorer på ohälsa återkommit.
-

Andelen helårsfriska, dvs de som inte haft en enda sjukdag de senaste 12 månaderna har i år
minskat kraftigt jämfört med 2021. Men det var snarare under coronaåret 2021 som var det
”friskaste” mätt i andel helårsfriska, säger Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex.
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Vi ser också att det har blivit vanligare att känna psykiskt obehag inför att gå till jobbet i alla
åldersgrupper jämfört med föregående år, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex,
SKI. Samtidigt kan vi konstatera att det snarare var coronaåret 2021 som var ett ovanligt gott
år avseende psykiskt obehag inför jobbet.

Många av de som arbetat från hemmet under pandemin har nu återgått till arbetsplatsen. Under
corona-pandemin arbetade närmare hälften helt eller delvis från hemmet. Idag är det bara en
tredjedel som arbetar från hemmet om vi räknar med de som endast arbetar någon enstaka dag i
hemmet.
* ) Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2007 består av ett 90-tal olika frågor om
arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt olika bakgrundsvariabler. För 2022 har ca 9 500 respondenter i ett representativt urval av de som arbetar minst halvtid i
åldersgruppen 20 – 65 år besvarat frågorna i Jobbhälsoindex.

Jobbhälsindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI.
Frågor besvaras av Lars Hjalmarson, Jobbhälsoindex, 0708 – 77 76 80 eller
Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex, 073-151 75 98
Mer information och rapporter finns också på: www.jobbhalsoindex.se

