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Inledning

Att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden är välkänt. 
Fokus ligger ofta på de mätbara skillnaderna såsom ingångslöner, uttag av föräldraledighet, löne
utveckling och karriärmöjligheter. I bolagsstyrelser och på höga chefstjänster dominerar männen. 
Kvinnor har också generellt en längre utbildning för samma typ av tjänst än män.

Att män ska ta ut mer föräldraledighet är en av de lösningar som ligger högst på agendan, och  
jämnare uttag av föräldraledighet är centralt för att öka jämställdheten. Mindre ljus riktas  
mot andra indikatorer på ojämställdhet, som ofta inte uppmärksammas förrän de syns i löne
kuvertet eller i form av sjukskrivning. 

I denna rapport framkommer att unga kvinnor får mindre utlopp för kreativitet och är mer  
stressade än män. Detta gäller även unga kvinnor utan barn, vilket pekar på att det inte bara är  
ojämställdhet i hemmet som skapar ett ojämlikt arbetsliv. Redan innan första barnet är  
skillnaderna mellan män och kvinnor framträdande. 

Sammantaget framträder i rapporten systematiska skillnader mellan män och kvinnor som kan 
lägga grunden för såväl löneskillnader som olika möjligheter till karriär. Och inte minst ett sämre 
arbetsliv för unga kvinnor, där välbefinnandet är lägre och där ohälsa hotar runt hörnet.

Skillnaderna är inte bara en fråga om ojämställdhet på arbetsmarknaden. När unga kvinnor  
som ägnat flera år av sina liv åt studier inte får utnyttja sina kompetenser är det slöseri med  
samhällsresurser. Förutom att den enskilde inte får möjlighet att utvecklas eller lider av stress  
finns här en outnyttjad potential.
  
Mer fokus behöver riktas mot dessa skillnader som ofta hamnar i skuggan av strukturella skill
nader i arbetslivet. Det behövs insatser på flera olika nivåer. Regeringen har ett ansvar och den 
nya jämställdhetsmyndigheten bör få i uppdrag att se till att insatser för ett jämställt arbetsliv får 
genomslag i styrningen av myndigheter. Samtidigt behöver Arbetsmiljöverkets jämställdhetsarbete 
prioriteras högre. 

Genom riktade insatser mot tidiga tecken på ojämställdhet finns mycket att vinna, både för en
skilda men också för samhället. Regeringen har de nödvändiga verktygen för att göra skillnad 
redan innan mandatperiodens slut. Med mindre än två år kvar till nästa val vill vi se åtgärder  
som lägger grunden för ett jämställt arbetsliv. 
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Sammanfattning

38 procent av kvinnorna under 34 år upplever negativ stress i sitt arbete. Det är fler kvinnor som 
svarar att de är stressade än som svarar att de inte är det. Bland män i samma åldersgrupp svarar 
endast 21 procent att de upplever negativ stress. 

Totalt sett minskar stressen med ökad ålder. För män ser det dock annorlunda ut, minst  
stressade är män upp till 34 år. 

Hela 30 procent av kvinnorna under 34 år uppger att de inte får utlopp för sin kreativitet jämfört 
med 6 procent av de unga männen. Resultaten visar också att de som är stressade i lägre grad  
får utlopp för sin kreativitet, vilket visar att problemen hänger ihop. 

Undersökningen visar också att inflytande, både över vilka arbetsuppgifter som utförs och på 
vilket sätt dessa uppgifter utförs på, har ett samband med kreativitet. Arbetsmiljöverket finner att 
unga kvinnor upplever en lägre grad av inflytande jämfört med män i samma åldersgrupp vilket 
kan vara en förklaring till unga kvinnors låga kreativa utlopp.

FÖ R S L AG F R Å N J U S E K

Stressen slår olika mot män och kvinnor, och möjligheterna till utlopp för kreativitet är ojämnt 
fördelade. Trots de stora skillnaderna, som också återfinns när det gäller ohälsa kopplat till arbetet 
och sjukskrivningar, har inte frågan fått tillräcklig uppmärksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. 

• Den nya jämställdhetsmyndighet som ska inrättas bör få i uppdrag att se till att insatser för ett 
jämställt arbetsliv får genomslag i styrningen av myndigheter. Den nya myndigheten ska bland 
annat arbeta med målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. Då är frågorna kring vilket inflytande vi har och hur vi mår på jobbet avgörande. 

• Arbetsmiljöarbetet i Sverige har idag ett jämställdhetsfokus. Tyngdpunkten ligger dock mer 
på fysisk belastning än på relationer på arbetsplatsen. Med utgångspunkt i de nya arbetsmiljö
föreskrifterna behöver Arbetsmiljöverkets jämställdhetsarbete förstärkas när det handlar om att 
förebygga stress, skapa möjligheter för utlopp för kreativitet och andra psykosociala  
faktorer som främjar en god arbetsmiljö. 

O M U N D E R S Ö K N I N G E N
Undersökningen genomfördes hösten 2016 och bygger på ett datamaterial som togs fram i 
oktober 2015. 2072 webbintervjuer genomfördes av sysselsatta tjänstemän i åldern  
18-65 år. 59,6 procent av nettourvalet genomförde hela intervjun. Urvalet har dragits ur 
Novus telefonrekryterade webbpanel. 
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Resultatredovisning

I resultatredovisningen används genomgående balansmått för att beskriva resultaten. En femgradig 
skala har använts i undersökningen. Balansmåttet är framtaget genom antalet negativa omdömen 
(1 eller 2) subtraheras från antalet positiva omdömen (4 eller 5). På detta sätt illustreras skillnader
na mellan grupper tydligare. Är balansmåttet negativt är det fler personer som uppgett ett negativt 
svar än positivt.

U N G A K V I N N O R M E S T S TR E S SA D E

Undersökningen visar att kvinnor upplever stress i större utsträckning än män. 38 procent av  
kvinnorna under 34 år uppger att de upplever negativ stress i sitt arbete. Det är fler kvinnor som 
svarar att de är stressade än som svarar att de inte är det. Bland män i samma åldersgrupp svarar 
endast 21 procent att de upplever negativ stress. 

Diagram 1: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. Kombination av kön och ålder.
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Resultaten totalt sett visar också unga kvinnor som inte har barn upplever mer stress än de som har 
barn som bor hemma. Dessa resultat pekar på att det behövs ett större fokus på jämställdheten på 
arbetsplatsen än idag, där frågor som exempelvis uttag av föräldraledighet är högt på agendan. 

Diagram 2: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. Barns effekt på stress.

K V I N N O R FÅ R I  L ÄG R E U T S TR ÄCK N I N G U TLO P P FÖ R S I N K R E ATI V ITE T

I undersökningen framträder stora skillnader mellan kvinnor och män när det handlar om att få 
utlopp för sin kreativitet. I Juseks rapport Lyckometern, som offentliggjordes våren 2016 och är 
baserad på samma undersökning som denna rapport, framgick att utlopp för kreativitet är en av de 
viktigaste faktorerna för att skapa välbefinnande i arbetslivet. Dessutom är kreativitet en förut
sättning för innovation och en konkurrenskraftig arbetsmarknad.

Av figuren nedan framgår att unga kvinnor ligger långt under snittet men även att kvinnor i alla 
åldersgrupper i snitt får mindre utlopp för sin kreativitet än män i motsvarande åldersgrupp. Drygt 
20 procent av kvinnorna uppger att de inte får utlopp för sin kreativitet på jobbet jämfört med 
endast 13 procent av männen. Hela 30 procent av kvinnorna under 34 år  
uppger att de inte får utlopp för sin kreativitet jämfört med 6 procent av de unga männen.

Diagram 3: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. Kreativitet över kön och ålder. 
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Lågt utlopp för kreativitet kan
förklaras hög stress 

Personer som i undersökningen svarar att de upplever en hög grad av stress upplever signifikant 
lägre utlopp för sin kreativitet. Effekterna kan dessutom gå åt båda hållen. Om du upplever negativ 
stress i ditt arbete kan det vara svårt att finna tid och ork att tänka innovativt. På samma sätt som 
att en längre arbetsdag inte känns så lång om arbetet är engagerande och utvecklande. Relationen 
mellan stress och kreativitet är därför viktig och kommer att spela roll för de unga kvinnor som 
både känner sig väldigt stressade och inte får kreativt utlopp. 

Figuren nedan visar på stressens effekt på kreativt utlopp. Bland de som upplever högst grad av 
negativ stress, det vill säga de som svarar 1 på en femgradig skala, är det fler som upplever att de 
inte får utlopp för sin kreativitet än som upplever det motsatta. De som svarar 3, 4 eller 5 på frågan 
om negativ stress ligger alla över snittet i kreativt utlopp. 

Diagram 4: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. Kreativitet och stress.
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Överutbildning och bristande 
inflytande leder till låg kreativitet

En faktor som kan förklara skillnaderna när det handlar om det upplevda kreativa utloppet är brist 
på inflytande. Enligt arbetsmiljöverkets undersökning Arbetsmiljön från 2015 upplever unga kvin
nor mellan 16 och 29 att de har mindre att säga till om vad gäller arbetets utformning jämfört med 
äldre kvinnor och män i alla åldrar. De upplever även i högre utsträckning att deras arbete känns 
bundet och ofritt. 

I vår undersökning har vi tittat på vilka egenskaper hos en arbetsplats som har effekt på det  
kreativa utloppet. De frågor som sticker ut mest är frågor som rör inflytande, både över vilka typer 
av arbetsuppgifter som utförs och på vilket sätt dessa uppgifter utförs på. Eftersom undersökningen 
pekar på att frihet vad gäller arbetsuppgifters utformning och inflytande över organisationen ökar 
medarbetares kreativa utlopp är det inte konstigt att unga kvinnor upplever lägre grad av  
kreativitet. Om de inte känner att de kan påverka arbetsplatsen kan det då vara svårt att känna 
utrymme för nyfikenhet och uppfinningsrikedom. 
 
I en rapport från 2007 undersöker Mats Johansson och Katarina Katz från IFAU hur över och un
derutbildning påverkar könslönegapet i Sverige. De finner att kvinnor, i mycket högre utsträckning 
än män, är överutbildade för sitt yrke. Det vill säga har en längre utbildning än vad som formellt 
krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan leda till understimulering eftersom kompe
tensen varken utmanas eller utvecklas. Om något känns för lätt kan det vara svårt att upprätthålla 
det engagemang eller den nyfikenhet som fodrar kreativa idéer. 

Överutbildning kan alltså vara en faktor som gör att kvinnor ligger under snittet i kreativt utlopp. 
Utredningen har några år på nacken, och det finns anledning att på nytt undersöka detta närmare.
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Diskussion

• NÖJDHET MED JOBBET SPELAR CENTRAL ROLL FÖR NÖJDHET MED LIVET
 Jusek har i sitt arbete med att skapa mer kunskap kring välbefinnande i arbetslivet inte enbart 

undersökt vad som får oss att må bra på jobbet utan även vilken roll nöjdhet med arbetet spelar 
för nöjdhet med livet. Resultaten visar att hur du mår på jobbet spelar stor roll för hur du mår i 
övrigt. Därmed innebär ett missnöje i arbetet också att livet i övrigt påverkas negativt, och vice 
versa.  

• TIDIGA TECKEN PÅ MISSNÖJE OCH LIDANDE
 Personers möjlighet att få utlopp för sin kreativitet är på många sätt nyckeln för att må bra 

på och av jobbet. Kreativiteten utgör en viktig grund för ett arbete som känns meningsfullt, 
utvecklande och roligt. Brist på utlopp för kreativitet riskerar att leda till ett arbetsliv som 
istället skapar missnöje och otillfredsställelse. Detsamma gäller den negativa stressen, då tidiga 
tecken som inte uppmärksammas kan resultera i mer allvarliga och långvariga konsekvenser 
längre fram i yrkeslivet. Exempelvis är kvinnor överrepresenterade vad gäller sjukskrivningar. 
Om vi fokuserar på ojämställdheten först vid sjukskrivning riskerar vi att missa tidiga tecken på 
missnöje och lidande i arbetslivet. Och därmed inte hinna sätta in åtgärder innan det redan är 
för sent. 

• TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET
 Om kvinnor och män redan tidigt i karriären har olika förutsättningar lägger detta grunden 

för en ojämställdhet som kan vara hela yrkeslivet ut (och längre med tanke på hur pensionen  
påverkas), och som spelar roll långt innan den syns i lönekuvertet. Ojämställdheten i dessa 
frågor finns redan innan det större könslönegapet växer fram och även innan många väljer att 
bilda familj. 

 Genom att lägga för stor vikt vid föräldraförsäkring eller enbart fokusera på frågor som berör 
livet utanför arbetet finns risk att uppmärksamheten flyttas från arbetsplatsen till individen.  
Juseks resultat visar att åtgärder på arbetsplatsen, liksom inom andra områden, krävs för ett 
friskt och jämställt yrkesliv.

 
• MISSAD POTENTIAL
 I slutändan handlar detta om en förlust för alla parter. En förlust för de unga kvinnor som mår 

dåligt av sitt arbete men även en förlust för arbetsmarknaden som missar den potential som 
finns bland kvinnor. Med tanke på att högskoledeltagandet bland kvinnor ökar och har ökat 
under en lång period är det hög tid att kvinnors kunskap och kompetens kommer till använd
ning i större utsträckning. Genom riktade insatser finns mycket att vinna, både  
för enskilda men också för samhället.
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Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhälls -
vetare. Med 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är medlem i Saco
och partipolitiskt obundet.

NYBROGATAN 30 • BOX 5167, 102 44 STOCKHOLM • 08-665 29 00 • JUSEK@JUSEK.SE • JUSEK.SE

N
ov

em
be

r 
 2

0
16

, F
or

m
: A

B
 G

ra
fis

k 
St

il


