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Ny rapport om arbetsvillkor i svenskt arbetsliv.

Trots ökade satsningar på friskvård så stiger sjuktalen.
Enligt Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex®.
Företag och organisationer i Sverige satsar mer och mer resurser på friskvård samt
arbetsmiljöförbättrande åtgärder men ohälsotalen fortsätter att stiga.
”Detta är inte några tillfälliga försämringar utan många nyckeltal visar nu fleråriga trender mot sämre
hälsa. Detta i form av bland annat lägre frisktal, ökad långtidssjukfrånvaro och en negativ trend vad
gäller antal rehabfall. Det är framför allt bland kvinnor som de långa ohälsotalen ökar.
Korttidssjukfrånvaron ökar men inte lika mycket och är inte lika könsbunden.”
Professor Bino Catasús, Nyckeltalsinstitutet.

Friskvårdssatsningar leder inte till lägre sjukfrånvaro. Varför?
- Våra analyser visar att många friskvårdssatsningar är generella och inte når de som bäst behöver friskvård för
att förebygga ohälsa. Däremot kan de vara en utmärkt förmån för de medarbetare som nyttjar den och ingå
som en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet.
De nio nyckeltalen som mäts i Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® är: Tillsvidareanställningar, Medianlön, Lika
Karriärmöjligheter, Utbildningstid, Övertid, Korttidssjukfrånvaro, Personalansvar, Långtidssjukfrånvaro,
Avgångar. Ett företag eller en organisation kan lägst få 1 poäng och högst 20 poäng per nyckeltal. Maxpoäng
för indexet är 180 poäng. Databasen består av drygt 700 000 medarbetare från medelstora och stora
verksamheter, både privata och offentliga.
Pressinbjudan torsdagen den 28 april! Välkommen att närvara på presentation av hela rapporten som både
inkluderar Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® och Jämställdhetsindex JÄMIX® samt prisutdelning för Bästa
Attraktiv Arbetsgivarindex, Bästa Jämställdhetsindex och störst förbättringar. Seminariet äger rum på
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm kl 13.00 – 17.00. Anmälan till tina@nyckeltal.se
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