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Hur mår ekonomer
på jobbet?
— H Ö G LOJA LITE T M E N S VAGT L Ä R A N D E

FO K U S PÅ
E KO N O M E R N A S
ARBETSMILJÖ

Sammanfattning
Jusek organiserar sex utbildningsgrupper — jurister, ekonomer, IT-akademiker,
personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. I den här rapporten riktas
fokus på ekonomernas arbetsmiljö. Det gör vi med vetskapen att medlemmarnas
arbetsmiljö utgör en central del av det fackliga uppdraget och att den är en fråga
som medlemmarna anser att Jusek bör arbeta mer intensivt med.
har som utgångspunkt att det etablerade synsättet – att
främst fokusera på risker och problem – bör kompletteras med ett mer positivt perspektiv, på det
som skapar välbefinnande i arbetet. Ett av argumenten för detta bredare förhållningssätt är att
den enskilde medarbetarens – och chefens – bidrag till verksamhetens värdeskapande har blivit
allt viktigare. Därför har också välbefinnandet i arbetet blivit viktigare för konkurrenskraften och
verksamhetens utveckling. I en ökad konkurrens om de bästa talangerna går det heller inte att
erbjuda arbeten som bidrar till ett lågt välbefinnande. Utbildning ska löna sig – och det gäller i
termer av både lön och arbetsmiljö. Slutligen, en hållbar och utvecklande arbetsmiljö är avgörande
för att fler ska kunna och vilja förlänga sin tid i arbetslivet, något som av demografiska skäl krävs
för att i framtiden finansiera välfärden.
JUSEKS ARBETE MED ARBETSMILJÖ

Det som K Ä N N E T E C K N A R

E KO N O M E R N A S A R B E T S M I L J Ö

är bland annat:

• Sex av tio är nöjda med sitt arbete, 15 procent är missnöjda. Drygt hälften har känt sig väl till
mods på jobbet de senaste dagarna, 17 procent har känt sig illa till mods.
• Fyra av fem anser att arbetet är viktigt för att göra livet meningsfullt och två av tre anser att
det utförda arbetet känns meningsfullt.
• Tre av fyra är mycket engagerade i sitt arbete.
• Färre än fyra av tio pratar stödjande med närmaste chef om stress och balans livet.
• Färre än hälften får löpande stöd av sin närmaste chef för att utföra arbetet.
• Närmare hälften är nöjda med sin lön, drygt 20 procent är det inte.
• Fyra av tio är nöjda med arbetsgivarens ledning och styrning, var fjärde är inte det.
• En betydande majoritet är nöjd med inflytandet över när och var de ska arbeta.
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• Drygt fyra av tio får utlopp för sin kreativitet och drygt hälften anser att deras kompetens
tas tillvara i arbetet.
• Fler än var tredje har inte utrymme för återhämtning efter en period med mycket jobb.
• Tre av tio har svårt att sova på grund av tankar på jobbet och var fjärde anser att de inte har
balans mellan arbete och övrigt liv.
Följande arbetsmiljöfaktorer tycks vara viktigast för att förbättra ekonomernas välbefinnande
i arbetet:
1. Kompetensen tas tillvara.
2. Låg risk att förlora jobbet och stora möjligheter att hitta ett nytt, likvärdigt arbete.
3. God relation med närmaste chef och ett högt inflytande i arbetet.
4. Verksamheten bedrivs effektivt.
5. Möjlighet till återhämtning efter en period med mycket jobb.
6. Arbetet ska vara förenligt med ett aktivt liv i övrigt.
O M F Ö R B ÄT T R I N G A R S K E R i dessa avseenden är sannolikheten hög att det förbättrar väl
befinnandet i arbetet och därmed bidrar till ökad livskvalitet, effektivare verksamheter och
mindre ohälsa.

I förhållande till Juseks övriga utbildningsgrupper utmärks ekonomernas arbetsmiljö av:
1. Ekonomerna är mindre nöjda med arbetets innehåll. Det är en lägre andel ekonomer som i
flera avseenden är nöjda med arbetets innehåll än genomsnittet för Juseks samtliga utbildnings
grupper. Det handlar om att färre anser att de lär nytt i arbetet och att färre anser att deras
kompetens tas tillvara. Endast fyra av tio anser att de i hög utsträckning får utlopp för sin
kreativitet och det är en lägre andel ekonomer som är mycket nöjda med arbetsuppgifterna, totalt
sett. Därutöver är det en lägre andel ekonomer som anser att arbetet är mycket meningsfullt och
att de i arbetet strävar mot värdefulla mål. Slutligen, en mindre andel ekonomer är nöjda med
inflytandet över vilka arbetsuppgifter som ska utföras.
2. Ekonomerna är mer nöjda med tillgängligheten. Bland Juseks ekonommedlemmar är det en
högre andel än bland hela medlemskollektivet som – via mejl eller mobil – kan bli nådda och nå
andra utanför ordinarie arbetstid. Ekonomerna är mer nöjda med inflytandet över när och var de
ska arbeta än övriga utbildningsgrupper. På samma sätt är det en högre andel ekonomer som är
positiva till möjligheten att bli nådd och att nå andra utanför ordinarie arbetstid. Ekonomerna
är den enda av Juseks utbildningsgrupper där en högre andel anser att tillgängligheten utanför
ordinarie arbetstid främst underlättar arbetet, än att den främst leder till ökad stress.
3. Ekonomerna är mer nöjda med arbetsgivaren. Bland Juseks utbildningsgrupper är ekonomerna
den grupp som i olika avseenden är mest nöjd med arbetsgivaren. Det kommer till uttryck i
form av hur högt i tak det anses vara på arbetsplatsen att ifrågasätta verksamheten och hur
effektivt och ändamålsenligt arbetsgivaren driver verksamheten. Men det handlar även om den
sammantagna bedömningen av hur arbetsgivaren leder och styr verksamheten. Slutligen gäller
detta även i relation till närmaste chef. I detta fall är ekonomerna mer tillfreds med chefens
tydlighet om vad som förväntas i arbetet och i vilken utsträckning chefen ger löpande stöd för
att lösa arbetsuppgifterna på ett bra sätt.
Rapporten har tagits fram av Daniel Lind, samhällspolitisk chef, och Malin Backman, utredare på
den samhällspolitiska avdelningen.
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Introduktion
— A R B E T S M I L J Ö U TI FR Å N VÄ LB E FI N N A N D E I A R B E TE T
Under de senaste åren har Jusek jobbat aktivt med frågor som rör välbefinnande
i arbetet. Det gör vi med vetskapen att arbetsmiljö är en av de frågor som våra
medlemmar bryr sig mest om och som de anser att Jusek ska arbeta mer intensivt
med. Det här arbetet har tagit sin utgångspunkt i att vi har tillfrågat medlemmarna
om deras arbetsmiljö och hur de olika aspekterna av arbetsmiljön påverkar nöjdheten
med arbetet.
Juseks målbild har varit att, utöver att lyfta de riskfaktorer som ofta dominerar i debatten,
tydligare lyfta fram arbetslivets mer positiva aspekter. En arbetsmiljö som kännetecknas av ett
högt välbefinnande handlar inte bara om att motverka stress och överbelastning, utan även
om att samtidigt jobba för sådant som aktivt får oss att må bra – såsom utlopp för kreativitet,
engagemang och möjlighet att lära nytt.
I den här rapporten fokuserar vi på de medlemmar som arbetar som ekonomer. Några av de
frågor vi besvarar är följande: Hur stressade är de? Är de kvinnliga ekonomerna mer stressade
än de manliga? Hur nöjda är ekonomerna med närmaste chefen och arbetsgivarens styrning av
verksamheten? Uppfattas lönen som skälig och rättvis? Lär ekonomerna nytt i arbetet och i hur
hög utsträckning får de använda sin kompetens? Hur väl till mods är ekonomerna när de tänker
på sitt arbete och har de balans mellan arbete och fritid? Vilka arbetsmiljöfaktorer är viktigast för
ett högt välbefinnande i arbetet?
J U S E K S E KO N O M M E D L E M M A R I M E D L E M S U N D E R S Ö K N I N G E N

Antal observationer

470

Åldersfördelning

28%

33%

39%

–39 år

40–49 år

50– år

Könsfördelning

Sektor
4%
13%

44%

 Privat
 Statlig

56%

28%

54%

 Kommunal
 Landsting
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Frågor om
medlemmarnas
arbetsmiljö
Medlemsenkäten består av frågor om utbildningsinriktning och sektor. Förutom
de frågor som fångar in olika aspekter av arbetsmiljön ingår även frågor om
den sammantagna nöjdheten med livet och arbetet samt hur engagerande och
meningsfullt arbetet är.
De frågor som fokuserar på konkreta aspekter av arbetsmiljön delas upp i tio arbetsdomäner
– där varje domän innehåller en övergripande totalfråga och ett antal underfrågor, så kallade
arbetsdimensioner. Utöver detta ställer vi avslutningsvis även några frågor om synen på
tillgängligheten via mobil och mejl utanför ordinarie arbetstid.
De tio arbetsdomänerna och deras underfrågor sammanfattas i tabellen.
Arbetsdomän:
Nöjd med ...
(totalt sett)

Arbetsdimension (underfrågor)
Dimension (1)

Dimension (2)

Dimension (3)

Dimension (4)

Arbetsuppgifterna

Lära nytt i
arbetet

Kompetensen
tas tillvara

Utlopp för
kreativiteten

Saknar
kompetens och
erfarenhet

Inflytandet i arbetet

När arbeta

Var arbeta

Arbetar med
vilka uppgifter

Arbetar med
vilka kollegor

Högt i tak att
ifrågasätta

Rättvis
behandling

Effektiv
verksamhet

Hinna med
under ordinarie
arbetstid

Arbetar för
mycket

Svårt att sova
på grund av
tankar på jobbet

Arbetsgivarens ledning
och styrning
Negativa stressen
Kollegorna

Saknar underfrågor

Närmaste chef

Tydliga
förväntningar

Balansen i livet

Arbetets
påverkan på
livet

Anställningstryggheten

Möjlighet att
hitta nytt jobb

Regelbunden
feedback

Löpande stöd
med arbets
uppgifterna

Risk att
förlora jobbet

Byta arbetsuppgifter i
omorganisation

Fysiska arbetsmiljön
Lönen
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Återhämtning
efter mycket
jobb

Saknar underfrågor
Lokal
löneprocess

Skälig lön

Rättvis lön

Pratar
stödjande om
stressen

Dimension (5)

Arbetar på
vilket sätt

Rapporten inleds med ett avsnitt om den sammantagna nöjdheten med arbetet. Därefter följer
en presentation av resultaten för de tio arbetsdomänerna och deras respektive underfrågor. Efter
det fokuserar ett avsnitt på arbetets meningsfullhet. De vanligt förekommande könsskillnaderna
gällande olika aspekter av stress ägnas därefter ett eget avsnitt. Rapporten avslutas med ett försök
att utröna vilka arbetsmiljöfaktorer som är av störst betydelse för ett högt välbefinnande i arbetet
för Juseks ekonommedlemmar.
S A M M A N TAG E N N ÖJ D H E T M E D A R B E T E T
PÅ D ET HEL A TAGET, HUR NÖJD Ä R D U MED D ITT ARBET E?

Om procentsatserna inte summerar till 100 beror
det på att alternativet ”Vet ej” inte har tagits med.

%
60
50

50

40
30
20

24

10
0

5
1 — Inte alls nöjd

11

10
2

3

4

5 — Mycket nöjd

Frågan om hur nöjd du sammantaget är med arbetet är i den här rapporten, och i enlighet med
många forskare, det viktigaste måttet på välbefinnande i arbetet. Den fångar upp alla möjliga
aspekter som kan göra att du är mer eller mindre nöjd med din arbetssituation. Det finns dock
flera olika mått på välbefinnande i arbetet och hur frågan är ställd gör att respondenten väger
in olika saker i sitt svar. Därför kompletteras den här frågan med andra mått på välbefinnande i
arbetet, såsom hur du har mått de senaste dagarna och hur engagerad du är i ditt jobb. På så sätt
får vi en djupare förståelse av hur våra medlemmar ser på sin arbetsmiljö.
På det stora hela är Juseks medlemmar nöjda med sitt arbete. 58 procent svarar att de i hög eller
mycket hög utsträckning är nöjda. Jämfört med Juseks övriga utbildningsgrupper är ekonomer,
enligt diagrammet ovan, inte signifikant mer eller mindre nöjda med arbetet, med 61 procent
som svarar att de i hög eller mycket hög utsträckning är nöjda med sina jobb. 15 procent av
ekonomerna är inte nöjda med sitt arbete.

7

K Ä N S L O M Ä S S I G T VÄ L B E F I N N A N D E I A R B E T E T
O M D U TÄ NKER PÅ D ITT JOBB D E S ENAST E DAGARNA,
HU R S KU LLE D U SÄGA ATT D U HA R KÄ NT DIG?

Om procentsatserna inte summerar till 100 beror
det på att alternativet ”Vet ej” inte har tagits med.

%
40

38
30

31

20

13

10

0

13

4
1 — Mycket illa
till mods

2

3

4

5 — Mycket väl
till mods

Frågan om nöjdhet kan även ställas i termer av hur du har mått på jobbet de senaste dagarna. Detta
reflekterar vad som händer i nutid snarare än en övervägd och övergripande bedömning, men ger oss
en bra indikator på hur arbetssituationen ser ut. Dessutom ger den en mer känslomässig ingång till
välbefinnande i arbetet, då man kan tycka att ens jobb är bra sett till lön och arbetsuppgifter, men
en osämja med kollegor eller närmaste chefen kan göra att man känner sig illa till mods ändå.
Bland ekonomerna ser denna fråga inte lika bra ut som den om nöjdhet med arbetet. 51 procent
svarar att de har känt sig väl eller ganska väl till mods de senaste dagarna. Nästan en tredjedel
har svarat mittenalternativet, varken väl eller illa till mods, vilket tyder på att situationen inte är
ohållbar men att det finns tydliga förbättringsmöjligheter. 17 procent av ekonommedlemmarna
har känt sig illa till mods på jobbet de senaste dagarna.
ARBETETS MENINGSFULLHET
U P P L EV ER D U D ITT A RBETE S OM MENINGSFU LLT ?

Upplever du att ditt arbete är
meningsfullt för dig, på det
hela taget?

5

8

22

48

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning

16

2
3

Är det viktigt för dig att göra
chefskarriär i arbetet?

34

20

24

15

3

0

4
 5 — I väldigt
hög utsträckning

0
Hur viktigt är ditt arbete när det
gäller att göra ditt liv meningsfullt?

7

18

45

20

40

34

60

80

 Vet ej

100 %

Frågor om hur meningsfullt arbetet är och hur viktigt arbetet i sin tur är för att ge mening till
livet är svåra, men mycket viktiga för att ge bäring åt frågan om välbefinnande i arbetet. Bland
ekonomer är arbetet viktigt för att göra livet meningsfullt, närmare fyra av fem uppger att arbetet
i hög eller mycket hög utsträckning gör livet meningsfullt. Men det är inte lika många som
uppger att deras arbete är meningsfullt. Där ligger andelen på 64 procent. Här kan frågor som
engagemang, utveckling i arbetet och möjlighet till att arbeta kreativt komma att bli viktiga för
att öka upplevelsen av meningsfullhet.
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A N S TÄ L L N I N G S T RYG G H E T
KÄNNER D U D I G TRYGG I D IN A NSTÄ LLNING?

Upplever du att din anställning är
trygg, totalt sett?

4

7

Riskerar du att tvingas byta arbetsuppgifter i en omorganisation de
närmaste åren?

17

38

28

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning

33

26

20

12

2

5

3
4

Riskerar du att förlora jobbet
under de närmaste åren?

48

26

10

 5 — I väldigt
hög utsträckning

5 3

 Vet ej

Skulle det vara lätt för dig att hitta
ett nytt, likvärdigt arbete med
jämförbar lön?

6

13

27
20

0

30
40

13

60

80

100 %

Tryggheten är en ibland bortglömd aspekt av välbefinnande på jobbet. Men intuitivt är det
svårt att känna tillfredsställelse på ett jobb man enkelt kan bli av med. Otryggheten spelar
sannolikt även en roll i den negativa stressen. Juseks medlemmar är på det stora hela
trygga i sin anställning och ekonomer är inget undantag.

TRYG G I S I N

Drygt sju av tio ekonomer upplever sin anställning som trygg och en övervägande
A N S TÄ LLN I N G
majoritet upplever inte att de riskerar att förlora jobbet de närmaste åren. Dock är det
inte lika många som upplever att det skulle vara lätt att hitta ett nytt likvärdigt arbete
med jämförbar lön. Denna fråga kan användas för att påvisa den upplevda rörligheten på
arbetsmarknaden där ekonomerna är något mer nöjda än exempelvis jurister, men inte lika
nöjda som exempelvis IT-akademiker, som ofta upplever hög rörlighet på sin arbetsmarknad.
LÖN
Ä R D U NÖJD M ED D IN LÖ N?

Är du nöjd med din lön,
totalt sett?

8

Tycker du att din lön är rättvisande
i relation till dina kollegor med
liknande arbetsuppgifter?

9

14

30

16

34

25

13

26

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning
2

8

3
4

Tycker du att din lön är skälig
och avspeglar din arbetsinsats?

9

Är du nöjd med hur löner sätts
på din arbetsplats (det vill säga
utvecklings- och lönesamtal,
förhandling)?

12

19

29

31

10

 5 — I väldigt
hög utsträckning
 Vet ej

0

23
20

26
40

25
60

7
80

100 %

Frågan om lön är naturlig när fokus ligger på nöjdheten med jobbet, men för Juseks medlemmar
är lönen typiskt sett inte den mest avgörande frågan för ett högt välbefinnande i arbetet. Närmare
hälften av Juseks ekonommedlemmar är nöjda med sin lön, totalt sett. Därmed särskiljer de sig
inte från Juseks övriga utbildningsgrupper. En lägre andel av ekonomerna anser att deras lön
är rättvisande i förhållande till kollegor med liknande arbetsuppgifter än den andel som anser
att lönen är skälig utifrån arbetsinsatsen. 32 procent av ekonomerna är nöjda med den lokala
löneprocessen och en något högre andel är missnöjda.
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A R B E T S G I VA R E N S L E D N I N G O C H S T Y R N I N G AV V E R K S A M H E T E N
Ä R D U NÖJD MED D IN A RBETSGIVA RES LEDNING AV VERK SAMHET EN?

Är du nöjd med din arbetsgivares
ledning och styrning av verksamheten, totalt sett?

7

Driver arbetsgivaren/ledningen
verksamheten på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt?

5

19

34

20

33

35

7

33

5

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning
2
3
4

Behandlar din arbetsgivare/ledning
dig och dina kollegor rättvist?

5

Är det högt i tak på din arbetsplats att ifrågasätta hur arbetet
organiseras och genomförs?

7

13

24

36

 5 — I väldigt
hög utsträckning

18

 Vet ej
13

0

28
20

35
40

14

60

80

100 %

E N F U N G E R A N D E A R B E T S L E D N I N G Ä R A O C H O FÖ R AT T M E DA R B E TA R E
S K A F I N N A S I N P L AT S I A R B E T E T O C H PÅ A R B E T S P L AT S E N S A M T E N V I K T I G
A S P E K T FÖ R AT T Ö K A VÄ L B E F I N N A N D E T I A R B E T E T

Fyra av tio ekonomer är nöjda med arbetsgivarens ledning och styrning, totalt sett, och skiljer
sig inte nämnvärt från Juseks övriga medlemmar. Upplevelsen av arbetsgivarens ledning och
styrning skiljer sig dock mellan sektorer, där 47 procent av ekonomerna i privat sektor är nöjda
medan endast 31 procent av ekonomerna i statlig sektor uppger detsamma (ej i bild). Hälften
av ekonomerna anser att det är högt i tak att kunna ifrågasätta hur arbetet organiseras och
genomförs. En femtedel anser att det är lågt i tak.
Ekonomerna tycks vara mer positivt inställda till arbetsgivarens sätt att behandla medarbetarna
än vad de är till hur effektivt arbetsgivaren bedriver verksamheten. Frågan om hur effektivt
verksamheten bedrivs är särskilt viktig för ekonomer och har ett, som vi kommer att se, starkt
samband med den sammantagna nöjdheten med arbetet.
NÄRMASTE CHEF
I VI L K E N UTST RÄCKNING Ä R D U NÖJD MED DIN NÄRMAST E C H E F ?

Är du nöjd med din närmaste chef,
totalt sett?

7

12

Pratar du och din närmaste chef
stödjande om din arbetsbelastning,
stress och balans i livet?

15

34

18

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning

22

24

28

11

2
3

Får du från din närmaste chef det
stöd du behöver för att fullgöra dina
arbetsuppgifter på ett bra sätt?

10

Ger din närmaste chef dig regelbunden och konstruktiv feedback
rörande din arbetsprestation?

12

14

26
20

34
28

27

14

4

10

 5 — I väldigt
hög utsträckning
 Vet ej

Är din närmaste chef tydlig i vad
som förväntas av dig i ditt arbete?

7
0

10

23

14

26
20

38
40

60

13
80

100 %

MÅ BRA
PÅ OCH AV
JOBBET

Din närmaste chef har en nyckelroll för att du ska må bra på och av jobbet. Utan möjlighet att få
stöd, både vad gäller din arbetsprestation och ditt mående kopplat till stress och överbelastning,
är det ofta svårt att uppleva ett högt välbefinnande i arbetet. Mycket kan gå fel, men likväl är ett
gott samarbete med din närmsta chef en viktig källa till en positiv arbetsmiljö.
Ekonomerna tillhör en av de utbildningsgrupper som är mest nöjda med sin närmaste chef. Mer än
hälften (56 procent) uppger att de i hög eller mycket hög utsträckning är nöjd med sin närmaste
chef, totalt sett. Dock anser en stor del, närmare en tredjedel, av ekonomerna att de inte pratar med
sin närmaste chef om stress och arbetsbelastning. Med tanke på att frågan om minskad negativ stress
är en av de viktigaste för att ekonomerna, i likhet med Juseks övriga utbildningsgrupper, ska må bra
på och av jobbet finns det mycket att vinna på förbättringar i detta avseende.
KO L L E G O R
KÄNNE R D U D I G NÖJD MED D INA KOLLEGOR ( Y RKESMÄSSIGT O CH SO CIALT ),
TOTA LT S E T T ?

Om procentsatserna inte summerar till 100 beror
det på att alternativet ”Vet ej” inte har tagits med.

1%
6%
21%
23%

 1 — Inte alls eller i väldigt låg utsträckning
2
3
4
 5 — I väldigt hög utsträckning

48%

Frågan om kollegor har i flera sambandsanalyser inte utmärkt sig som en avgörande faktor för att
må bra på jobbet. Det betyder inte att kollegorna inte spelar roll, eller att en dålig relation med
kollegor inte kan påverka arbetssituationen negativt, utan kan snarare bero på att miniminivån är
så pass hög (som vi ser i diagrammet) att eventuell missnöjdhet med arbetet inte kan förklaras av
missnöjdhet med kollegorna. Endast sju procent av ekonomerna är missnöjda med sina kollegor
och endast en procentenhet av dessa är mycket missnöjda. Sju av tio är i stället nöjda med
sina kollegor.
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F YS I S K A R B E T S M I L J Ö
KÄNNER D U D IG NÖJD M ED D IN F YS IS KA ARBETSMILJ Ö, TOTA LT S ETT?

Om procentsatserna inte summerar till 100 beror
det på att alternativet ”Vet ej” inte har tagits med.

3%
11%

19%

 1 — Inte alls eller i väldigt låg utsträckning
2
3

22%

4
 5 — I väldigt hög utsträckning
44%

Precis som med frågan om kollegorna har frågan om den fysiska arbetsmiljön typiskt sett inte ett
starkt samband med nöjdheten med arbetet för Juseks medlemsgrupper. Detta kan på samma sätt
bero på att miniminivån är så pass hög – och där ekonomerna inte utgör ett undantag.
14 procent av ekonomerna är missnöjda med sin fysiska arbetsmiljö, men närmare två av tre är
nöjda eller mycket nöjda.
I N F LY TA N D E T I A R B E T E T
U P P L EV ER D U ATT D U HA R INF LYTA ND E I DIT T ARBET E?

Är du nöjd med inflytandet
på arbetet, totalt sett?

3 6

26

Har du inflytande över på vilket sätt
2 6
du ska utföra dina arbetsuppgifter?
Får du vara med och bestämma
vilka arbetsuppgifter du ska utföra?

4

Får du vara med och bestämma
med vilka du arbetar?

4

Får du vara med och bestämma
var du ska arbeta?

4

Får du vara med och bestämma
när du ska arbeta?

3

50

20

14

50

10

21

31

40

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning
2

14

3
4

0

13

31

8
7

37

22

37

15
20

14
27

42
40

 5 — I väldigt
hög utsträckning
 Vet ej

33
60

80

100 %

Nöjdheten med inflytandet i arbetet, totalt sett, är en av de viktigaste arbetsmiljöaspekterna
för Juseks medlemmar. En god nivå av inflytande, där medarbetaren själv får vara med och
bestämma vad som ska göras och hur, är nyckeln till att få utlopp för sin kreativitet och känna
att kompetensen tas tillvara. Inflytande över när och var du arbetar är i sin tur nyckeln till ett
flexibelt arbetsliv som underlättar balansen mellan arbete och fritid.
Ekonomerna är på det stora hela nöjda med sitt inflytande, särskilt vad gäller inflytandet över
när och på vilket sätt de kan arbeta. För ekonomerna, som särskilt uppskattar möjligheten till
att arbeta flexibelt, är detta mycket positivt. Ur ett arbetsledningsperspektiv är det ofta rimligt
att medarbetare har större inflytande över när och var arbetet ska utföras än när det gäller vilka
arbetsuppgifter som ska utföras och med vilka de ska utföras.
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ARBETSUPPGIFTERNA
Ä R D U NÖJD M ED D INA A RBETS UP P GIFTER?

Är du nöjd med dina arbetsuppgifter, totalt sett?

4

8

Kräver ditt arbete kompetenser
och erfarenheter som du saknar?

47

19

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning

13

35

34

9

2

2
3

Får du utlopp för din kreativitet
i ditt arbete?

8

Tas din kompetens tillvara i
ditt arbete?

7

Lär du dig nya saker i ditt arbete?

28

16

33

13

31

26

11

39

4
 5 — I väldigt
hög utsträckning

15

 Vet ej
3

11

27

0

20

40
40

19

60

80

100 %

Arbetsuppgifterna är den i särklass viktigaste arbetsmiljöfaktorn för Juseks medlemmar när det
kommer till nöjdheten med arbetet. I en tidigare rapport, där tjänstemän och akademiker
tillfrågades, lades särskilt fokus på utlopp för kreativiteten, som har ett starkt samband
med nöjdheten med arbetet. I den här medlemsundersökningen har även frågan om
möjligheten att använda sin kompetens, som vi kommer att se, stuckit ut som en
ARBETS
viktig faktor för ett högt välbefinnande i arbetet.
U PP G I F TE R

O CH

Sex av tio ekonomer är nöjda med sina arbetsuppgifter, totalt sett, men de tillhör
KO M PE TE N S
inte den utbildningsgrupp som är mest nöjd med varken sitt utlopp för kreativiteten
eller tillvaratagandet av kompetens. Med tanke på att dessa har en signifikant påverkan
på nöjdheten med arbetet finns det mycket att vinna på förbättringar i dessa avseenden.
En högre andel ekonomer är nöjda med sitt lärande i arbetet än vad de är med kreativiteten
respektive tillvaratagandet av kompetensen. 20 procent av ekonomerna anser att deras kompetens
inte tas tillvara i arbetet och ungefär var fjärde anser att de inte får utlopp för sin kreativitet.
STRESS, TILLGÄNGLIGHET OCH BAL ANS I LIVET
I V I L K E N U TSTRÄCKNING UP P LEV ER D U NEGATIV STRESS?

Upplever du negativ stress i ditt
arbete, totalt sett?

13

Har du utrymme för återhämtning
i arbetet efter en period med
mycket jobb?

11

30

29

25

20

28

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning

7

26

2

9

3

Har du svårt att sova på grund
av tankar på arbetet?

32

Arbetar du för mycket?

26

14

25

19

19

32

19

4
9

4
 5 — I väldigt
hög utsträckning
 Vet ej

Hinner du med det som ska göras
under din ordinarie arbetstid?

10
0

20
20

29
40

28
60

13
80

100 %

När arbetsmiljön diskuteras ligger fokus ofta på stress, utmattning, ohälsa och sjukskrivning.
Detta är så klart nödvändiga frågor, men Jusek vill även lyfta fram hur de positiva aspekterna av
arbetsmiljön, såsom kreativitet och inflytande, också kan ha en tydlig påverkan på nöjdheten med
arbetet. Icke desto mindre vill Jusek fortsätta lyfta frågan om stress, inte enbart för att minska
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I N FLY TA N D E
I A R B E TE T

missnöjdheten utan även för att aktivt öka nöjdheten med arbetet. Vi ser att en hög stressnivå
har en dämpande effekt på arbetets positiva delar, där personer som uppger sig ha höga nivåer
av kreativitet, engagemang och inflytande men hög stressnivå inte har samma genomsnittliga
nöjdhet som de med mindre stress. På samma tema kan vi se att medlemmar med höga nivåer av
stress ändå kan ha en jämnhög nöjdhetsnivå som de med mindre upplevd stress, givet att de i hög
utsträckning upplever de positiva aspekterna av arbetet.
För ekonomer finns det mycket som kan bli bättre på det här området. Var fjärde ekonom
upplever i hög eller mycket hög utsträckning negativ stress i sitt arbete och var fjärde har svårt
att sova på grund av tankar på arbetet. Lika alarmerande är att fler än var tredje ekonom inte
har utrymme för återhämtning efter en tid med hög arbetsbelastning. Som vi kommer att se är
ekonommedlemmar som samtidigt upplever flera av dessa stressrelaterade problem också mindre
nöjda med sitt arbete, totalt sett.
U P P L EV ER D U BA LA NS M ELLA N A RBETE OCH ÖVRIGA LIVET ?

Har du balans mellan ditt arbete
och andra delar av livet (som familj
barn, vänner, fritid), totalt sett?

5

19

33

32

11

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning
2
3
4

Kräver ditt arbete så mycket
energi och engagemang att det
påverkar ditt övriga liv negativt?

14

26

29

20

9

 5 — I väldigt
hög utsträckning
 Vet ej

0

20

40

60

80

100 %

Frågan om stress rör inte bara det som händer på arbetsplatsen utan handlar lika mycket om
möjligheten att kombinera arbete och fritid. Det är stor skillnad på en situation där arbetets stress
och belastning stannar på arbetsplatsen och på en situation där det i stället följer med dig hem.
Möjligheten att kunna koppla bort arbetet väsentlig för ett hållbart arbetsliv, där du inte ska
behöva välja bort livets andra delar för att din arbetssituation ska vara rimlig.
För ekonomer är frågan om arbetet kräver så mycket energi att det påverkar övriga livet negativt,
som vi kommer att se, en av de arbetsmiljöfaktorer (bland underfrågorna) som samvarierar starkast
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med nöjdheten med arbetet. Med det menas att svarsalternativ 1 och 2, det vill säga att arbetet
inte påverkar livet negativt i en särskilt stor utsträckning, har stor påverkan på sannolikheten att ge
ett högt svarsalternativ på frågan om nöjdhet med arbetet. På motsvarande sätt är sannolikheten
lägre att du är nöjd med arbetet om du inte har möjlighet till återhämtning efter en period med
mycket jobb.
T I L LG Ä NG L I G HET

Om procentsatserna inte summerar till 100 beror
det på att alternativet ”Vet ej” inte har tagits med.

%

%

40

40

35

30

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning

30

28
20

20

22

22

18
10

13

2

24

3

18

4

10

11

7
0

I vilken utsträckning kan du i arbetssyfte
bli nådd och nå andra utanför
ordinarie arbetstid?

0

I vilken utsträckning tycker du att det är
positivt att i arbetssyfte kunna bli nådd och
att nå andra utanför ordinarie arbetstid?

TYC K ER D U AT T MÖJLIGHETEN AT T BLI NÅ D D OCH AT T NÅ ANDRA U TANFÖR
O R D I NA R I E A R BETST ID ( V IA M OBIL ELLER MEJL) FRÄMST…

38%

 5 — I väldigt
hög utsträckning

Om procentsatserna inte summerar till 100
beror det på att alternativen ”Vet ej” och
”Vill inte ta ställning” inte har tagits med.

 Underlättar arbetet
41%

 Bidrar till stress

Möjligheten att arbeta utanför kontoret och utanför arbetstid är viktig för de som vill arbeta flexibelt.
I detta ingår ofta möjligheten att bli nådd och nå andra utanför ordinarie arbetstid. Men det är
viktigt att den här flexibiliteten sker under samförstånd och att villkoren för det flexibla arbetslivet
har gjorts upp på förhand. Möjligheten att kunna jobba klart på kvällen är inte detsamma som
skyldigheten att svara i telefon under dygnets alla timmar. Tydliga ramar är centralt.
Fler än hälften av ekonomerna uppger att de kan bli nådda och nå andra utanför arbetstid, men
bara en fjärdedel anser att det är positivt. Dock är det fler som anser att den möjligheten främst
underlättar deras arbete snarare än bidrar till stress, så det verkar som om ekonomerna är något
splittrade. Oavsett, och i linje med diskussionen ovan, är det viktigt att förutsättningar för det
flexibla arbetslivet görs upp gemensamt så att tid för återhämtning finns och att arbetet i så hög
utsträckning som möjligt anpassas efter medarbetarnas livssituation.
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E N G AG E M A N G O C H D E L A K T I G H E T
U P P L EV ER D U MENING MED D ITT A RBETE?

Utvecklas du som person?

6

Strävar du mot värdefulla mål?

5

12

28

8

39

27

14

42

18

 1 — Inte alls
eller i väldigt
låg utsträckning
2
3
4

Är du engagerad?

3 5

Ingår du i ett större sammanhang?

4

18

48

26

 5 — I väldigt
hög utsträckning
 Vet ej

0

10

18
20

44
40

24
60

80

100 %

Frågor om engagemang och meningsfullhet har kommit att visa sig vara några av de viktigaste för
att vara nöjd med arbetet. Detta kan dels bero på att en viss nivå av meningsfullhet kan dämpa
effekterna av stress och tider med högre arbetsbelastning, men i sig själva bidrar även engagemang
och mening till ett högt välbefinnande i arbetet. Vi vill ofta ingå i ett större sammanhang, sträva
mot värdefulla mål och utvecklas som personer. Om arbetet bidrar till det är vi också nöjda
med arbetet.
Ekonomerna skiljer sig inte nämnvärt från Juseks övriga utbildningsgrupper i ovanstående frågor.
Tre av fyra ekonomer är mycket engagerade i sitt arbete och närmare sju av tio anser att de i sitt
arbete ingår i ett större sammanhang. Drygt hälften uppger att de i arbetet utvecklas som person
och sex av tio anser att de strävar mot värdefulla mål i arbetet.
KO M B I N AT I O N E R AV P O S I T I VA O C H N E G AT I VA A R B E T S M I L J Ö FA K TO R E R

Om medarbetaren upplever flera olika stressrelaterade problem är sannolikheten hög att hen
har ett lågt välbefinnande i arbetet. På motsvarande sätt är sannolikheten hög att välbefinnandet
i arbetet är högt om medarbetaren i flera avseenden upplever en hög nöjdhet med olika
aspekter av utveckling i arbetet. I den här rapporten klassificerar vi följande frågor som positiva
respektive negativa.

Positiva

Negativa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Lära nytt i arbetet
Kompetensen tas tillvara
Utlopp för kreativiteten
Arbetsuppgifter, totalt sett
Ingår i ett större sammanhang
Engagerad i arbetet
Strävar mot värdefulla mål
Utvecklas i arbetet

Hinna med under ordinarie arbetstid
Arbetar för mycket
Svårt att sova på grund av tankar på jobbet
Tid för återhämtning efter en period med
mycket jobb
5. Negativ stress, totalt sett
6. Arbetet påverkar övriga livet negativt
7. Balans mellan arbete och övrigt liv

Av diagrammet på nästa sida ser vi att 28 procent av ekonomerna anser att de i samtliga åtta
positiva frågor i hög utsträckning är nöjda (har svarat något av de två mest positiva alternativen).
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Den här gruppen av medlemmar är således nöjda med de positiva aspekterna av sin arbetsmiljö.
Samtidigt är det tolv procent av ekonomerna som inte i någon positiv fråga anser sig vara nöjda.
Ungefär hälften av ekonomerna har svarat att de minst i sex av de åtta frågorna i hög utsträckning
är nöjda. Det är positivt. I diagrammet nedan till höger ser vi det tydliga sambandet mellan antal
frågor med positiva svar och den sammantagna nöjdheten med arbetet. Välbefinnandet i arbetet
fördubblas när vi rör oss från gruppen med noll positiva svar till de som i samtliga fall i hög
utsträckning är nöjda.
A NTA L P O S I T I VA A RBETS MILJÖFA KTORER

POSITIV EFFEKT PÅ NÖJ DHET MED ARBET ET

30
25

26

Procent

20
15
10
5
0

12

12

0

8

9

1

2

7

8

9

9

3

4

5

6

7

Genomsnittligt välbefinnande
på en femgradig skala

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Antal positiva faktorer

Antal positiva faktorer

På motsvarande sätt ser vi i diagrammet nedan att hälften av ekonomerna i noll eller en fråga har
svarat att de i hög utsträckning lider av något stressproblem. Det är positivt att så många uppger
det, men vi ser även att nästan var fjärde ekonom lider av fyra eller fler stressrelaterade problem.
I diagrammet nedan till höger ser vi att ett eller två stressrelaterade problem inte är förknippat
med ett sjunkande välbefinnande i arbetet i förhållande till att inte ha något stressrelaterat
problem. Därefter är dock sambandet tydligt, ett ökat antal stressrelaterade problem leder till ett
lägre välbefinnande i arbetet. Den ekonommedlem som har sex stressrelaterade problem har ett
välbefinnande i arbetet som endast uppgår till 75 procent av det välbefinnande som de med ett
stressrelaterat problem har.
Sammanfattningsvis tycks det som om kombinationen av positiva arbetsmiljöfaktorer har en större
positiv påverkan på välbefinnandet i arbetet än vad antalet stressrelaterade arbetsmiljöfaktorer har
negativ påverkan på välbefinnandet i arbetet. I båda fallen är dock sambandet tydligt.
A NTA L NEG ATI VA A RBETS M ILJÖFA KTORER

N EGAT IV EFFEKT PÅ NÖJ DHET MED ARBET ET

4,0

35

37

Procent

30
25
20
15
10

15

14

11

5
0

0

1

2

3

10

4

8
5

Antal negativa faktorer

5

0

6

7

Genomsnittligt välbefinnande
på en femgradig skala

40

3,5

3,0

2,5

0

1

2

3

4

5

6

7

Antal negativa faktorer
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KVINNOR, MÄN OCH STRESSEN I ARBETSLIVET

Med avstamp i diskussionen om de sju stressrelaterade frågor som ingår i enkäten gör vi i det här
avsnittet en fördjupning i dessa utifrån skillnaderna mellan kvinnor och män. Skälet till det är att
forskning och debatt under senare år har tydliggjort att det ofta är kvinnor – gärna välutbildade
– som drabbas av stressrelaterade arbetsmiljöproblem. Bland Juseks samtliga medlemmar, där alla
utbildningsgrupper analyseras, framträder dessutom betydande skillnader mellan i vilken grad
kvinnor och män uppger att de upplever stressrelaterade problem i arbetslivet. Därför väljer vi nu
att fokusera på om denna skillnad gäller alla utbildningsgrupper eller om könsskillnaderna beror på
vilken grupp vi studerar. Vi använder samma stressrelaterade (negativa) frågor som i avsnittet ovan.
Enklaste och lämpligaste sätt att se skillnader i vad kvinnor och män har svarat på dessa stress
frågor är att jämföra medelvärden, kvinnor och män separat, och sedan testa om skillnaden är
statistiskt signifikant. Nedan sammanfattas frågornas medelvärden och skillnaderna mellan
kvinnor och män.
Mäns
medelvärde

Kvinnors
medelvärde

Skillnad

Signifikant?

1. Hinna med arbetet under ordinarie
arbetstid

3,18

3,09

–0,08

Nej

2. Arbetar för mycket

2,85

2,84

–0,01

Nej

3. Svårt att sova på grund av tankar på
jobbet

2,30

2,38

+0,08

Nej

4. Tid för återhämtning efter en period med
mycket jobb

3,12

2,90

–0,22

Ja

5. Negativ stress, totalt sett

2,73

2,82

+0,09

Nej

6. Arbetet kräver så mycket att det påverkar
övriga livet negativt

2,76

2,89

+0,13

Nej

7. Balans mellan arbete och övrigt liv

3,33

3,25

–0,08

Nej

Stressrelaterad fråga

Det vi ser för ekonomkvinnorna är att de har ett sämre medelvärde (högre när det är önskvärt
med lågt och vice versa) i sex av sju frågor. Dock är skillnaden statistiskt signifikant för endast
en fråga, den om tid för återhämtning efter en period med mycket jobb. Om antalet ekonomer
i undersökningen hade varit fler är det emellertid sannolikt att flera av de icke-signifikanta
skillnaderna som vi nu ser hade varit signifikanta. Den signifikanta skillnaden i möjligheten till
återhämtning är allvarlig i sig eftersom den många gånger tycks vara avgörande för att minska sjuk
frånvaron kopplad till stress. Förbättringar på detta område skulle därmed vara viktiga både för att
minska stressen för alla ekonomer, men även ett viktigt steg för en mer jämställd arbetsmiljö.
V I L K A A R B E T S M I L J Ö FA K TO R E R Ä R V I K T I G A S T F Ö R E KO N O M E R N A S VÄ L B E F I N N A N D E
I ARBETET?

För att utröna vilka arbetsmiljöfaktorer som tycks vara mer eller mindre viktiga för frågan om den
sammantagna nöjdheten med arbetet, har vi gjort en sambandsanalys (så kallad ordered probit).
Den ger oss en indikation på hur starkt olika faktorer samvarierar med välbefinnandet i arbetet.
Det leder i sin tur till insikter om vilka arbetsmiljöåtgärder som har störst sannolikhet att
förbättra ekonomernas välbefinnande i arbetet. Många av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna är
återkommande bland Juseks medlemmar, vilket innebär att det finns många likheter i vad som
avgör hur nöjd du är med arbetet, oavsett vilken utbildningsgrupp du tillhör. Men det finns
skillnader i styrkan på dessa samband och i vilken ordning arbetsmiljöfaktorerna rangordnas.
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Nedan presenteras resultatet av denna analys för Juseks ekonommedlemmar. Domänfrågorna och
dimensionerna analyseras separat eftersom det ofta finns ett tydligt samband mellan domänfrågan
och deras respektive underfrågor. De domäner som i analysen har ett signifikant samband med
nöjdheten med arbetet är markerade med fet stil. De underfrågor som har ett signifikant samband
med välbefinnandet i arbetet presenteras i den högra kolumnen.
Domänfrågor: Är du nöjd med … (totalt sett)

Signifikanta dimensioner (underfrågor)

1.

Anställningstryggheten

a. Det skulle vara enkelt att hitta ett nytt likvärdigt arbete
b. Riskerar att förlora jobbet*
c. Riskerar att behöva byta arbetsuppgifter**

2.

Lönen

Inga signifikanta dimensioner

3. Arbetsgivarens ledning och styrning

a. Effektiv ledning

4. Närmaste chef

Inga signifikanta dimensioner

5. Inflytandet i arbetet

Inga signifikanta dimensioner

6. Arbetsuppgifterna

a. Din kompetens tas tillvara på

7.

a. Hinna med det som ska göras under ordinarie arbetstid**
b. Tid för återhämtning efter en period med mycket jobb

Negativa stressen*

8. Balansen mellan arbete och övrigt liv

a. Arbetet kräver så pass mycket energi att övriga livet påverkas
negativt

9. Kollegorna

Saknar underfrågor

10. Fysiska arbetsmiljön

Saknar underfrågor

*

Frågan har ett negativt samband med nöjdheten med arbetet. Det innebär att i ju högre utsträckning du upplever
denna fråga, desto lägre upplever du i snitt den sammantagna nöjdheten med arbetet.

** Denna frågas samband följer inte eventuell intuition, där mer av något som oftast upplevs som negativt verkar ha
ett positivt samband med nöjdheten med arbetet och vice versa.

För ekonomerna har majoriteten, sex av tio, av arbetsdomänerna ett signifikant samband med
nöjdheten med arbetet. De fyra som inte samvarierar med nöjdheten med arbetet är anställnings
tryggheten, lönen, balansen mellan arbete och övrigt liv samt kollegorna. I övrigt tycks det som
om det finns flera vägar att gå för att öka ekonomernas välbefinnande i arbetet.
Störst uppmätt samband med nöjdheten med arbetet har domänfrågan om arbetsuppgifter.
Kombinerat med den analys som görs på underfrågorna verkar det mer specifikt vara så att den
viktigaste aspekten av arbetsuppgifterna är att en ekonoms kompetens tas tillvara. Om så är
fallet är sannolikheten hög att de även har ett mycket högt välbefinnande i arbetet. Tyvärr har vi
tidigare sett att var femte ekonom uppger att hens kompetens inte tas tillvara på och var fjärde
har en neutral inställning. Potentialen för förbättringar är därmed stor och sådana skulle med all
sannolikhet bidra till ett ökat välbefinnande i arbetet.
Domänfrågan om anställningstryggheten har inte ett signifikant samband med nöjdheten med
arbetet. Däremot framgår det av den högra kolumnen att flera av den här domänens underfrågor
uppvisar ett signifikant samband. Ju enklare det är att hitta ett nytt likvärdigt jobb med jämförbar
lön, desto högre är välbefinnandet i arbetet. Omvänt framkommer att ju högre risken är för att
förlora jobbet, desto lägre är välbefinnandet i arbetet. Slutligen tycks det som om risken att tvingas
byta arbetsuppgifter i en omorganisation inte påverkar nöjdheten med arbetet negativt.
När det kommer till negativ stress har denna domänfråga ett negativt samband med nöjdheten
med arbetet, där stressade ekonomer mer sällan uppger att de är nöjda med arbetet jämfört med
mindre stressade ekonomer. Att hålla den upplevda negativa stressen på en hanterlig nivå är därför
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avgörande för att ekonomer ska må bra på och av jobbet. Kombinerat med analysen av under
frågorna är det framför allt möjligheten till återhämtning som verkar vara viktig för ekonomerna.
Om det inte finns möjlighet till återhämtning efter en period med mycket jobb, då är sannolik
heten hög att nöjdheten med arbetet är låg. Tydligt relaterat till detta är – utifrån underfrågorna
– att ekonomer som anser att arbetet kräver så mycket att övriga livet påverkas negativt är signi
fikant mindre nöjda med sitt arbete än de ekonomer som inte anser det.
När det gäller ekonomernas syn på arbetsgivarens ledning och styrning, totalt sett, uppvisar
den aspekten av arbetsmiljön ett signifikant positivt samband med välbefinnandet i arbetet.
Det betyder att uppfattningen om ledningens arbete direkt påverkar nöjdheten med arbetet för
den enskilde medarbetaren. Av den högra kolumnen framgår att det är med vilken effektivitet
verksamheten bedrivs som är den centrala aspekten av arbetsgivarens ledning och styrning.
En effektiv verksamhet gynnar ekonomernas välbefinnande i arbetet.

Avslutning
P R I O R I T E R A D E ÅTG Ä R D E R F Ö R E N F Ö R B ÄT T R A D A R B E T S M I L J Ö F Ö R E KO N O M E R

I den här rapporten har statistik och analys tagit sin utgångspunkt i Juseks ekonommedlemmar
och vilka eventuella skillnader som finns inom den gruppen. Förutom den bild som svaren på
frågorna ger har vi identifierat vilka arbetsmiljöfaktorer som tycks vara viktigast för att förbättra
ekonomernas välbefinnande i arbetet. De är:
1. Kompetensen tas tillvara i arbetet.
2. Låg risk att förlora jobbet och stora möjligheter att hitta ett nytt, likvärdigt arbete.
3. Verksamheten bedrivs effektivt.
4. Möjlighet till återhämtning efter en period med mycket jobb.
5. Arbetet ska vara förenligt med ett aktivt liv vid sidan av arbetet.
Om förbättringar sker i dessa avseenden är sannolikheten hög att det förbättrar arbetsmiljön och
därmed bidrar till ökad livskvalitet, effektivare verksamheter och mindre ohälsa.
KÖ N S R E L AT E R A D E S K I L L N A D E R I A R B E T S M I L J Ö B L A N D J U R I S T E R N A

Rapporten har visat att det föreligger könsskillnader i stressrelaterade problem bland ekonomerna
– till kvinnornas nackdel. Det handlar främst om att färre kvinnor har tid för återhämtning efter
en period med mycket jobb (31 procent mot 39 procent), men vi kan även se att kvinnorna ligger
sämre till när det gäller följande:
•
•
•
•
•
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Färre kvinnor hinner med arbetet under ordinarie arbetstid (39 procent mot 42 procent).
Färre kvinnor har balans mellan arbete och övrigt liv (43 procent mot 46 procent).
Fler kvinnor anser att de arbetar för mycket (30 procent mot 27 procent).
Fler kvinnor upplever i hög utsträckning negativ stress (29 procent mot 25 procent).
Fler kvinnor anser att arbetet kräver så mycket att övriga livet påverkas negativt (32 procent
mot 26 procent).

E KO N O M E R N A S A R B E T S M I L J Ö I F Ö R H Å L L A N D E T I L L J U S E K S ÖV R I G A U T B I L D N I N G S G R U P P E R

Men hur ser ekonomernas arbetsmiljö ut i förhållande till övriga utbildningsgrupper? Utan att
här presentera en omfattande jämförelse är det några aspekter av arbetsmiljön som är särskilt
utmärkande för Juseks ekonommedlemmar och som är statistiskt signifikant avvikande i
förhållande till genomsnittet för samtliga Juseks utbildningsgrupper.

!

E KO N O M E R N A Ä R M I N D R E N ÖJ DA M E D A R B E T E T S

I N N E H Å L L . Det är en lägre andel ekonomer som i flera
avseenden är nöjda med arbetets innehåll än genomsnittet för
Juseks samtliga utbildningsgrupper. Det handlar om att färre anser
att de lär nytt i arbetet (59 procent) och att färre anser att deras
kompetens tas tillvara (54 procent). Endast fyra av tio anser att de
i hög utsträckning får utlopp för sin kreativitet och det är en lägre
andel ekonomer som är mycket nöjda med arbetsuppgifterna,
totalt sett (13 procent). Därutöver är det en lägre andel ekonomer
som anser att arbetet är mycket meningsfullt och att de i arbetet
strävar mot värdefulla mål. En mindre andel ekonomer är nöjda
med inflytandet över vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

!

E KO N O M E R N A Ä R M E R N ÖJ DA M E D T I L L G Ä N G L I G 
H E T E N . Bland Juseks ekonommedlemmar är det en högre

andel som kan bli nådda och nå andra utanför ordinarie
arbetstid. Ekonomerna är även mer nöjda (75 procent) med
inflytandet över när de ska arbeta än övriga utbildningsgrupper.
På samma sätt är det en högre andel ekonomer som är nöjda med
inflytandet över var arbetet ska utföras och som är positiva till
möjligheten att bli nådd och att nå andra utanför ordinarie arbets
tid. Ekonomerna är den enda av Juseks utbildningsgrupper där
en högre andel anser att nåbarheten utanför ordinarie arbetstid
främst underlättar arbetet, än att det främst leder till ökad stress.

!

E KO N O M E R N A Ä R M E R N ÖJ DA M E D A R B E T S G I VA R E N .

Bland Juseks utbildningsgrupper är ekonomerna den grupp
som i olika avseenden är mest nöjd med arbetsgivaren. Det
kommer till uttryck i form av hur högt i tak det är på arbets
platsen och hur effektivt och ändamålsenligt arbetsgivaren driver
verksamheten. Men det handlar även om den sammantagna
bedömningen av hur arbetsgivaren leder och styr verksamheten.
Slutligen gäller detta även i relation till närmaste chef. I detta fall
är ekonomerna mer tillfreds med chefens tydlighet om vad som
förväntas i arbetet och i vilken utsträckning chefen ger löpande
stöd för att lösa arbetsuppgifternas på ett bra sätt.

B L A N D J U S E K S U T B I L D N I N G S G R U P P E R Ä R E KO N O M E R N A D E N G R U P P S O M
I O L I K A AVS E E N D E N Ä R M E S T N ÖJ DA M E D A R B E T S G I VA R E N

21

Om undersökningen
D E N H Ä R R A P P O R T E N BYG G E R på en medlemsundersökning som genomfördes i maj 2017.

Svaren samlades in med webbintervjuer och baserades på ett slumpmässigt urval ur Juseks
medlemsregister. 2 193 intervjuer genomfördes och resultaten har viktats för skillnader i
svarsfrekvens mellan kön och utbildningsgrupper.
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Producerad med miljöansvar. Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling på jusek.se/csr
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Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och
samhällsvetare. Med cirka 89 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är
medlem i Saco och partipolitiskt obundet.

