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Säkra kompetensförsörjningen  
i offentlig sektor 
Generationsväxlingen pågår inom offentlig sektor. Samtidigt finns en stor rörlighet 
på arbetsmarknaden. Arbetsgivare kan inte längre förlita sig på medarbetare som ser 
en livslång karriär i staten, landsting eller kommunen som självklar. Förändringar av 
verksamheten sker i snabb takt samtidigt som den blir alltmer komplex. Behovet av 
akademisk kompetens i form av exempelvis jurister, ekonomer, system vetare, personal
vetare, kommunikatörer och samhällsvetare ökar.  

För att offentlig sektor ska kunna stå stark och leverera god kvalitet i den välfärd och 
service som medborgarna efterfrågar krävs medarbetare med rätt kompetens. De är 
nyckeln till en effektiv, rättssäker och kvalitativ verksamhet. Rätt kompetens utvecklar 
verksamheten. 

För att säkra rätt kompetens i den offentliga sektorn krävs konkurrenskraftiga löner 
och goda anställningsvillkor. Tyvärr visar den här rapporten på en dyster bild av 
sektorns  förutsättningar att locka till sig och behålla rätt kompetens . Juseks löne
statistik visar till exempel att chefer inom framförallt kommunerna  erbjuds långt lägre 
löner än chefer i privat sektor. Också karriär möjligheterna är begränsade. 

Dessutom visar rapporten att det är många av Juseks medlemmar som idag arbetar 
i privat sektor som inte lockas av att arbeta i offentlig sektor. Den största orsaken är 
lönen. Bland medlemmar upp till 38 år är det så många som 60 procent som uppger 
låga löner som en orsak till att det inte är troligt att de kommer arbeta i offentlig 
sektor . Detta är mycket oroande. 

Glädjande nog visar vår undersökning att en majoritet av våra medlemmar som arbetar  
inom offentlig sektor upplever arbetet som meningsfullt. I slutänden är det kanske 
det som avgör valet av arbetsgivare. Men för att säkra välfärden behöver fler lockas av 
att arbeta i staten, våra kommuner och landsting. Och skickliga medarbetare behöver  
fler incitament för att stanna. Då behövs bland annat tillräckligt konkurrens kraftiga 
löner och fler karriärvägar. Så kan rätt kompetens säkras . 

Sofia Larsen
Ordförande Jusek

Sofia Larsen, ordförande i Jusek
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Offentlig sektor lockar få privatanställda
Offentlig sektor lockar få privatanställda
Hur troligt är det att du under ditt yrkesliv kommer att jobba i offentlig sektor?

� Mycket troligt

� Ganska troligt

� Inte särskilt troligt

� Inte alls troligt

� Vet ej

13% 8%

21%

39%

18%

Medlemsundersökning 2013. 
Bas: Arbetar i privat/enskild sektor.

Endast tre av tio av Juseks privatanställda medlemmar säger att det är mycket eller 
ganska troligt att de under sitt yrkesliv kommer att arbeta i offentlig sektor. 

De vanligaste orsakerna till varför de medlemmar som idag jobbar i privat sektor inte 
vill arbeta i offentlig sektor är att man trivs på det nuvarande arbetet och att man 
anser att lönenivåerna är för låga i offentlig sektor. Bland medlemmar upp till 38 år 
är det så många som 60 procent som uppger de låga lönerna som en orsak till att de 
inte är troligt att de kommer arbeta i offentlig sektor.

Svårt att göra lönekarriär i offentlig sektor
Lönespridning, kronor/månad per arbetsmarknadssektor

� Kommunal sektor

� Statlig sektor

� Privat sektor
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Antal observationer i urvalet 31 871.

Juseks löneenkät 2013. 
Bas: Yrkesverksamma medlemmar i Jusek utan chefsbefattning oavsett utbildning och arbetsuppgifter. 
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Lönespridningen är större i privat sektor jämfört med kommunal och statlig sektor . 
I privat sektor tjänar tio procent av de yrkesverksamma medlemmarna mer än 
70 000 kronor i månaden. Tio procent tjänar mindre än 30 000 kronor i månaden. 
I kommunal sektor tjänar  tio procent mer än 53 200 kronor i månaden. Tio procent 
tjänar mindre än 28 900 kronor  i månaden. Motsvarande siffror i staten är 27 000 
kronor i månaden och 56 500 kronor i månaden. Möjlig heten att göra lönekarriär är 
därmed störst i privat sektor. Svårast att göra lönekarriär är det i kommunal  sektor.

Möjlighet till lönekarriär
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Löneutveckling under karriären är störst i privat sektor

Kronor
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1984–
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–1953

� Kommunal sektor

� Statlig sektor

� Privat sektor

Medianlön per sektor och födelseår i 5-årsklasser.
Juseks löneenkät 2013.
Bas: Samtliga yrkesverksamma medlemmar som svarat på Juseks löneenkät 2013.

Möjligheten att göra lönekarriär under yrkeslivet är störst i privat sektor. Där är 
skillnaderna mellan de utan lång arbetslivs erfarenhet och de som snart kommer gå i 
pension  större jämfört med offentlig sektor . 

De vanligaste orsakerna till varför de medlemmar som idag jobbar i privat sektor inte 
vill arbeta i offentlig sektor är att man trivs på det nuvarande arbetet och att man 
anser att lönenivåerna är för låga i offentlig sektor. 
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Löneläget för chefer 
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Chefslönerna högst i privat sektor
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� Kommunal sektor
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� Offentlig 
 (stat + kommunal)

Löneskillnad i procent mot privat sektor per chefsnivå, minst 50 anställda.
Juseks löneenkät 2013. 
Bas: Chefer som arbetar på arbetsplatser med minst 50 personer anställda. 

Juseks lönestatistik visar att löneläget för medlemmar som är chefer ser olika ut 
beroende  på vilken sektor de arbetar inom. Mellanchefer inom kommunal sektor har 
till exempel bara 75 procent av medianlönen för mellanchefer i privat sektor. 
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Alternativa karriärvägar saknas i kommunal sektor 
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Finns det alternativa karriärvägar, annat än att bli chef, på din arbetsplats?

Procent

� Kommunal sektor

� Statlig sektor

� Privat sektor

Vet ej

Ja

Nej

Novusundersökning 2013.
Bas: Förvärvsarbetande, studieledig, föräldraledig.

De alternativa karriärvägarna, annat än att bli chef saknas i kommunal sektor. 
Endast 29 procent av medlemmarna i kommunal sektor upplever att det finns 
alternativa  karriärvägar, annat än att bli chef på sin arbetsplats. Alternativa karriär
vägar är vanligare i privat och statlig sektor. 47 procent respektive 45 procent av 
medlemmarna upplever att det finns alternativa karriärvägar.  
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De flesta upplever arbetet som meningsfullt 
Hur meningsfullt upplever du att ditt arbete är?

Procent

Vet ej

Mycket meningsfullt

Ganska meningsfullt

Inte särskilt meningsfullt

Inte alls meningsfullt
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� Kommunal sektor

� Statlig sektor

� Privat sektor

Medlemsundersökning 2013. 
Bas: Förvärvsarbetande, studieledig, föräldraledig.

Hela 93 procent av medlemmarna i undersökningen upplever att deras arbete 
är mycket eller ganska meningsfullt. 56 procent i statlig sektor och 55 procent 
i kommunal  sektor upplever att arbetet är mycket meningsfullt jämfört med 42 
procent  i privat  sektor .  

Vanligt med kompetensutveckling 
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Har du fått kompetensutveckling under det senaste året?
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� Privat sektor

Medlemsundersökning 2013.
Bas: Förvärvsarbetande, studieledig, föräldraledig.

Juseks undersökning visar att 62 procent av medlemmarna har fått kompetens
utveckling under det senaste året. Anställda inom privat sektor har i mindre 
utsträckning  fått kompetensutveckling jämfört med anställda i övriga sektorer. 
 



9

Stora pensionsavgångar väntas i offentlig sektor
I Sverige har totalt 25 procent av befolkningen mellan 25–64 år minst tre års 
eftergymnasial  utbildning. Men så ser inte läget ut i hela landet. Flera län har lägre 
utbildningsnivåer bland befolkningen.   

Län  Andel personer på akademiker- Eftergymnasial utbildning
 tjänster som kommer att gå i  i tre år eller längre samt
 pension de närmaste tio åren* forskarutbildning**

Dalarnas län 31% 17%

Gävleborgs län 29% 17%

Gotlands län 29% 19%

Hallands län 29% 22%

Kalmar län 28% 18%

Västmanlands län 28% 20%

Västernorrlands län 28% 19%

Norrbottens län 28% 20%

Kronobergs län 28% 20%

Värmlands län 28% 19%

Södermanlands län 27% 18%

Jämtlands län 27% 20%

Blekinge län 27% 20%

Västra Götalands län  27% 25%

Örebro län 27% 20%

Västerbottens län 27% 27%

Östergötlands län 26% 24%

Uppsala län 26% 30%

Stockholms län 26% 32%

Jönköpings län 26% 19%

Skåne län 26% 26%

Totalt 27% 25%

Siffror från SCB.
* Bas: Samtliga anställda på akademikertjänster i offentlig sektor mellan 55–64 år.
** Bas: Befolkningen 2012 fördelad efter utbildningsnivå per län, 25–64 år.

Det pågår en generationsväxling inom offentlig sektor. Totalt för hela landet är det 
drygt en fjärdedel av de som arbetar på akademiker tjänster i offentlig sektor som 
kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren. Det visar siffror som Jusek 
har beställt från SCB. Störst andel är det i Dalarna. Där kommer så många som 
31 procent  av de som arbetar på akademikertjänster att gå i pension. Samtidigt är 
det bara 17 procent av befolkningen som har en akademisk utbildning. Flera andra 
län har en liknande situation. Konkurrensen om akademiker kommer bli tuff.  
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Juseks lösningar för att  
attrahera rätt kompetens     
För att offentlig sektor ska stå stark och leverera god kvalitet i den välfärd och service  
som medborgarna efterfrågar krävs medarbetare med rätt kompetens. Ytterligare 
insatser från offentlig sektor behövs. Jusek har identifierat några lösningar som är 
viktiga för att attrahera rätt medarbetare och därmed rätt kompetens. 

Satsa på akademiker genom kompetensstrategi och fler karriärvägar
Genom att analysera verksamhetens utveckling och behov ur ett kompetens
försörjningsperspektiv kan rätt kompetens säkras. Med en långsiktig strategi kan 
varje enskild rekrytering utgöra en del av en ständigt pågående verksamhetsutveck
ling. Arbetsgivaren behöver också fokusera på medarbetarnas individuella förut
sättningar och tillsammans med medarbetarna arbeta fram en plan för kompetens
utveckling. De alternativa karriärvägarna måste bli fler. Alla vill inte bli chefer.

Erbjud konkurrenskraftiga löner och övriga villkor 
För att locka till sig och behålla rätt medarbetare behöver löner och övriga anställ
ningsvillkor inom offentlig sektor vara tillräckligt konkurrenskraftiga i jämförelse 
med privat sektor. I varje organisation måste det finnas en välkänd lönepolitisk 
strategi  som tar sin utgångspunkt i verksamhetens mål. Lönen ska vara individuell 
och differentierad. Kollektivavtalets möjligheter att träffa enskilda överenskommelser 
om lön, arbetstid, semester och pensionsvillkor behöver tas tillvara. Med konkurrens
kraftiga löner och villkor kan kompetensen säkras och effektiviteten i verksamheten 
upprätthållas. Det ska också vara möjligt att i större utsträckning göra lönekarriär i 
offentlig sektor.

Säkra kunskapsöverföring genom studentmedarbetare 
Fler arbetsgivare inom offentlig sektor borde införa anställningar som student
medarbetare. Det innebär att studenter på teoretiska utbildningar arbetar 10–15 
timmar  per vecka med kvalificerade och studierelevanta arbetsuppgifter, parallellt 
med heltids studierna. Genom systemet får arbetsgivaren färsk kunskap inom organi
sationen och ett fönster  ut mot framtida medarbetare. Det ger en möjlighet att visa 
upp verksam heten och visa på vilka färdigheter som är viktiga för nästa generations 
med arbetare. Varu märket stärks bland studenterna och nätverk skapas 
på universiteten och hög skolorna. I konkurrensen om morgon
dagens medarbetare kan detta bli en avgörande del av arbets
givarnas kompetensförsörjningsstrategi. Säkra 

kompetens-
försörjningen
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Om rapporten
Denna rapport innehåller underlag från följande källor: 

Juseks löneenkät 2013 
Jusek samlar genom enkät in löneuppgifter för yrkesverksamma medlemmar i 
oktober  varje år. De siffror som använts i rapporten visar löneläget i oktober 2013. 
De yrkesverksamma medlemmarna uppgick till 54 713 individer. Svarsfrekvensen var 
58,2 procent. Samtliga löneuppgifter baseras på heltidslön och den totala månads-
lönen. Även värdet av naturaförmåner, bonus, provision och arvoden från den 
huvudsakliga arbetsgivaren ingår.

Medlemsundersökning 
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Jusek under perioden 
13 mars–16 april 2013. Undersökningen genomfördes i form av webbintervjuer 
och respondenterna valdes ut genom ett slumpmässigt urval ur Juseks medlems-
register. Den totala urvalsgruppen omfattar 2 740 personer. Svarsfrekvensen var 
34,2 procent . Undersökningsresultatet har viktats för att kompensera skillnader i 
svarsfrekvens när det gäller kön, ålder, medlemsgrupp och om medlemmen har ett 
förtroendeuppdrag eller inte. Tillförlitligheten i statistiken är därmed hög.

Siffror SCB akademikertjänster
Data från SCB:s yrkesregister 2011 avseende akademikeryrken inom offentlig sektor . 
Data är speciellt framtagna för Jusek av SCB och har sedan bearbetats av Jusek.
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Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, 102 44 Stockholm. 
Malmö: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö. 
Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, 412 56 Göteborg.

Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se. www.jusek.se 

Om Jusek
Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer 
och samhälls vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, 
trygghet och villkor. Med drygt 80 000 medlemmar är vi ett av de största akademiker-
förbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.


