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Allt färre ser betydelsen av vad de gör på jobbet. 
  

Det är allt färre som ser betydelsen av vad de gör och som tycker jobbet är meningsfullt. Runt 14 

procent av landets anställda säger sig inte se betydelsen av vad de gör på jobbet vilket är en 

dubbelt så stor andel som 2013.  

 

De som haft högre sjukfrånvaro eller upplevt psykiskt obehag inför jobbet har också betydligt 

svårare att se betydelsen av vad de gör. Det skiljer mellan näringsgrenar. Lättast att se 

betydelsen av vad man gör har anställda inom vård och omsorg samt utbildning. Svårast att se 

betydelsen är det inom handel och transport 

- Det är naturligtvis oroande att det är allt färre som ser betydelsen av vad de gör säger Lars 
Hjalmarsson på Jobbhälsoindex 
 

Av årets Jobbhälsoindex framgår också att det är allt färre som tycker att jobbet är meningsfullt. 

Yngre anställda har svårare att se jobbet meningsfullt jämfört med äldre kollegor.  

- Vi ser också ett samband mellan önskad arbetstid och om man ser jobbet meningsfullt. De 

som vill gå ner i arbetstid har svårare att se jobbet meningsfullt jämfört med de som är nöjda 

med sin arbetstid, säger Johan Parmler på Svenskt Kvalitetsindex, SKI. 

* ) 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 2019 har totalt 10 
200 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex. Studien bygger på ett obundet slumpvis urval utifrån 
åldersgruppen 20-65 och man har behövt arbetat minst halvtid för att ingå i målgruppen. Enkäten har besvarats via e-
post och webb-portal med kompletterande telefonintervjuer och med en svarsfrekvens på drygt 50%. 

 

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 
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