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En av tio i arbetslivet har testat positivt för Covid-19
Tio procent av landets anställda har testat positivt för Covid-19 och ytterligare lika många tror
sig ha eller ha haft Covid-19. Det skiljer stort mellan olika åldrar. Covid-sjuka är betydligt
vanligare bland de yngre anställda jämfört med de äldre. Det visar en ny decemberundersökning från Jobbhälsoindex.
-

Vi ser också en ökad oro bland landets anställda nu under andra vågen jämfört med första
vågen under våren, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex. Oron för såväl att bli
uppsagd som att smittas har ökat under december jämfört med före sommaren.

Den nu genomförda undersökningen visar också att hälften av landets anställda uppger att de
arbetat hemma helt eller delvis under pandemin. Den visar dessutom att det är vanligare att de
som arbetat från hemmet varit sjuka i Covid-19 jämfört med de som arbetat på ordinarie
arbetsplats.
- Det förvånade oss, säger Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex, att andelen Covid-sjuka
hemmajobbare är dubbelt så hög som jämfört med de som arbetar på ordinarie arbetsplats.
Undersökningen visade att de som arbetat hemma kommer fortsätta med det i stor utsträckning
även när pandemin är över. Bara 30 procent kommer att återgå och arbeta på sin arbetsplats på
samma sätt som innan pandemin.
För de som arbetat på arbetsplatsen kommer däremot det mesta att återgå till som det var
innan pandemin. Endast drygt en fjärdedel tror att de förändringar som genomförts på
arbetsplatsen kommer att vara kvar när pandemin är över.
* ) 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. Under 2020 genomfördes dessutom en extra undersökning med anledning av andra
vågen av Corona-pandemin.
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