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Trender i det svenska arbetslivet
Utmaningar och möjligheter



Spaning och analys av 
både makro- och mikrotrender



Makrotrender

Arbetsmiljö mer i fokus än någonsin

Den fysiska förmågan minskar

Fortsatt digitalisering

Ledarskapets utmaningar

Anpassa sig till verkligheten eller forma den? 

Ökat behov av att påvisa empiri och evidens – analys och åtgärd 

Distansarbetets utmaningar, nya konfliktlinjer i arbetslivet

Över 1,5 miljoner anställda saknar kontakt med oss
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Hjälp kunden att snurra hjulet – i rätt riktning
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Hemarbete - Från ett krav till en möjlighet 
Hur hanterar vi det?

Mindre arbetsmiljöfokus under 
pandemin på de som inte kunnat 

arbeta hemma?

Hur möta behovet av stöd till 
chefer och medarbetare vid 

återgång?

Kan gruppdynamiken i en 
arbetsgrupp behållas på 

distans?

Skapas ett ”A- och ett B-lag” 
bland de som arbetar på 

distans?

Hur kan man skapa ett hållbart 
distansarbete över tid?

Hur ”riskbedömer” chefen 
distansarbetaren på ett 

respektfullt sätt?

Finns tillräckligt stöd i 
AML för att hantera 
arbete på distans?

Går det lika bra att dela 
kunskap och erfarenhet 

digitalt?
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Nedgång i kondition i flertalet yrkesgrupper
mellan 2001 och 2020
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HPI Jobbhälsoindex 2021

• 9 734 personer i arbetsför ålder

• 90 frågor inom olika områden

• Besvarades april – augusti 2021



Det är inte lätt att vara chef 
i offentlig sektor …
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På grund av arbetet haft problem att sova 
(legat vaken minst 2 tim/natt)?
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Arbetet är meningsfullt
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Äldre mer nöjda med sin arbetsmiljö 



Mikrotrender i svenskt arbetsliv som påverkar 
företagshälsan - några exempel från HPI

Arbetslivskriminalitet
Kan företagshälsan vara resurs och 
sprida kunskap?
Ska företagshälsobranschen visselblåsa 
högt vid felaktigheter?

Vem vill bli skyddsombud? 
Fler än 50.000 skyddsombud saknas. 
Vilka blir konsekvenserna?

Var hittar vi 
arbetsmiljöingenjörerna?

HR vill äga OSA-frågorna 
Hur agerar företagshälsobranschen när HR duckar 

för SAM?

Ensamhet - ny forskning hur vi 

påverkas även fysiskt. 
- Kan vi utbilda och skapa medvetenhet?
- Vilka metoder fungerar?

Hälsopedagogerna försvinner, 
tar medicinarna över?

20 000 chefer behövs i offentlig sektor till 2026. 
- Vad innebär detta för medarbetarna? 
- Hur stöttar företagshälsan bäst?

Var befinner sig facken? 
Färre medlemmar, vad innebär det?

Arbetsolycksfall och dödsfall på jobbet ökar. 
Hur kan vi som expertstöd mer aktivt skapa 
medvetenhet och erbjuda metoder och 
tjänster?

Skillnaden på management 
och styrelsens compliance?

Kvalificerar vi oss för 
att ha dialog med rätt 
part hos kunden?

Insourcing trend i offentlig sektor 
- Att ha beredskap i branschen!

Företagshälsobranschen på väg mot att bli en vårdaktör 
- Leder de stora bransch och kunder vilse?
- Hur definierar vi att vi är en kunskapsorganisation inom 

arbetsmiljö

Vem vågar erbjuda 
hälsofrämjande metoder? 

Generalisten och/eller specialisten, 
måste vi välja väg inom Företagshälsan? 

Hur skapar vi utrymme för 
teamarbetet? Träna inte bara tävla.

McKinsey, BCG, KPMG, PWC m fl
– tar de större utredningsuppdragen.  
Hur kan vi visa att vi finns?

75 % orkar inte följa upp. 
Hur kan vi skapa insikt kring att SAM är 

arbetsmiljöarbetets motor?

Vem tar arbetsmiljösupporten i 
framtidens Norrland?
15 000 nya jobb skapas

Kostnaden för ohälsonärvaron större än sjukfrånvaron?
Måste vi tydliggöra det arbetshälsoekonomiska verktyget? 

Regeringens uppdrag med 
syfte att stärka företagshälsan 
kommer under 2022. 

AFS 2015:4 – OSA 
– nu (äntligen) sätts sanktionslistan upp. 
Hur kommer de första prejudikaten se 
ut? Hur kan vi skapa än mer fokus på 
kompetens och utbildning?



Du hittar den där poddar finns, t ex Spotify.



Allt är arbetsmiljö
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Tack för oss!
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