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Välbefinnande i arbetet avgörande 
fråga för statlig sektor

Ökad konkurrens, globalisering och teknikutveckling innebär att arbetslivet förändras i snabb 
takt. Därför är det viktigt att förstå hur arbetsmarknaden och våra medlemmars förutsättningar 
och villkor i arbetslivet förändras. Även om det politiska systemet och de centrala parterna på 
arbetsmarknaden är viktiga aktörer i den här förändringen, är det främst de dagliga besluten på 
arbetsplatsen som avgör hur vi uppfattar vårt arbete.

Jusek eftersträvar ett hållbart arbetsliv. Ett sådant kännetecknas av ett bra samspel och en  
ömsesidig respekt mellan chef och medarbetare, men det handlar också om möjligheten till del
aktighet, att kunna påverka den egna arbetssituationen och att ha balans i livet. Bakom detta finns 
en gemensam nämnare, nämligen att ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i 
arbetet. Det bidrar till hög livskvalitet, men gynnar också individers och verksamheters  
produktivitet.

I takt med att Sverige har blivit en ledande kunskapsnation har den enskilda individens bidrag till 
företags och organisationers värdeskapande blivit allt viktigare. Därför har också medarbetarens 
och chefens välbefinnande i arbetet blivit allt viktigare för konkurrenskraften. Det är en fråga om 
winwin. När våra medlemmar mår bra på och av jobbet gynnar det verksamheten. Ett förbättrat 
välbefinnande i arbetet bidrar också till ökade möjligheter att gå i pension senare i livet än i dag
– något vi behöver göra för att klara den demografiska utmaningen och dess påverkan på finansie
ringen av den gemensamma välfärden.

I en ökad konkurrens om de bästa talangerna går det heller inte att erbjuda arbeten och arbets
uppgifter som bidrar till ett lågt välbefinnande. Därför bör moderna arbetsgivare och ett modernt 
arbetsmiljöarbete rikta mer fokus på det som bidrar till välbefinnande i arbetet.

Därför är det glädjande att parterna inom statlig sektor – med SacoS som facklig part – i den 
senaste avtalsrörelsen enades om att välbefinnande i arbetet är ett område som parterna ska arbeta 
tillsammans kring, bland annat i form av kunskaps och inspirationsseminarier.
 
Den här rapporten syftar till att särskilt belysa välbefinnandet i arbetet bland statligt anställda 
akademiker. Vår förhoppning är att rapporten används som ett kunskapsunderlag och som en 
källa till diskussion, lokalt och centralt. Rapporten kan med fördel även användas som ett inspel i 
den fortsatta dialogen mellan parterna i statlig sektor och regeringen om hur sjuktalen kan pressas 
tillbaka och hur vi uppnår friskare arbetsplatser.

Rapporten har författats av Daniel Lind, samhällspolitisk chef Jusek.

Sofia Larsen,  
ordförande Jusek
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Sammanfattning

Ett förbättrat välbefinnande i arbetet bland statligt anställda akademiker bidrar till högre  
effektivitet och ett starkare arbetsgivarvarumärke. Det bidrar även till att den psykosocialt  
relaterade ohälsan minskar och att kompetensförsörjningen underlättas. Ett ökat välbefinnande  
i arbetet gynnar alla.

J U S E K A N S E R :

Följande förändringar skulle bidra till en bättre arbetsmiljö och ett förbättrat välbefinnande  
i arbetet för statligt anställda akademiker. 

1. Fler lokala samverkansavtal bör slutas. Ett lokalt samverkansavtal ger förutsättningar för ett 
förstärkt gemensamt ansvarstagande för verksamheten genom att medarbetarna och arbetsgi
varen löpande diskuterar verksamhetens innehåll och utvecklingsmöjligheter. Trovärdighet och 
gemensamma intressen förstärks. Problem kan tidigt adresseras och lösas, inte minst på arbets
miljöområdet. Förebyggande arbete är mer humant och kostnadseffektivt än att arbeta med 
rehabilitering och åtgärder för återgång till arbete. För att värdet av samverkansavtal ska bli så 
stort som möjligt krävs en fördjupad förståelse för vad samverkan innebär – för arbets givare, 
medarbetare och förtroendevalda.

2. Arbetsmiljöarbetet bör tydligare kopplas till verksamhetens utveckling. Historiskt har 
svenskt arbetsmiljöarbete fokuserat mycket på risker, ohälsa, sjukskrivning och rehabilitering. 
Men arbetsmiljön är även en viktig del av verksamhetens effektivitet. Det sker genom att  
inkludera frågor om kreativitet, lärande och utveckling i arbetet. Detta skapar trivsel, väl
befinnande – och produktivitet. I detta avseende finns det mycket att göra inom statlig sektor 
och ambitionen bör vara att sektorn blir ett föredöme på svensk arbetsmarknad. 

3.	 Statliga	arbetsgivare	bör	införa	mål	för	och	kontinuerlig	uppföljning	av	välbefinnande	i	
arbetet. Utan mätbara indikatorer och kontinuerlig uppföljning tenderar frågor att förlora i  
relevans. Arbetsgivarna bör därför, i dialog med den lokala SacoSföreningen, ta fram rikt
linjer, utarbeta enhetliga undersökningar och etablera principer för hur uppföljningen ska 
utformas. De statliga arbetsgivarna bör även överväga att redovisa vissa nyckeltal i års
redovisningarna.

4. Anpassa produktivitets- och effektivitetskravet vid den årliga uppräkningen av  
lönekostnaderna till verksamhetens produktivitet. Ett positivt och utvecklande arbetsliv 
baseras på ett antal balanser. En av dessa är balansen mellan mål och resurser i verksamheten. 
Antagandet om att statlig sektor har samma produktivitetsutveckling som den privata tjänste
sektorn skapar en obalans mellan dessa. Skälet till det är att den faktiska produktivitetsutveck
lingen är lägre än den antagna och därmed får myndigheterna inte tillräcklig kompensation 
för de stigande lönekostnaderna Med oförändrade – eller till och med utökade – uppdrag blir 
konsekvensen av detta osthyvlande att stressen ökar och att kvaliteten i arbetet försämras. 
Kortsiktighet premieras och lärande/kompetensutveckling nedprioriteras. Den sammantagna 
effekten av detta är ett lägre välbefinnande i arbetet.

5. Chefernas förutsättningar i arbetet bör förbättras. Chefer måste ha möjlighet att vara 
närvarande chefer i vardagen. En chef måste ha ett rimligt antal medarbetare för att kunna ha 
regelbundna avstämningar med medarbetarna. Chefer måste ha befogenhet att fatta beslut och 
chefskap bör mycket mer betraktas som en egen profession. Jusek anser att alla chefer i staten 
bör genomgå  arbetsmiljöutbildning som även ger kunskap om och åtgärder för välbefinnande 
och friska arbetsplatser. Chefers administrativa börda bör minska i syfte att frigöra tid för med
arbetarna och verksamhetens utveckling.



5

6. Anställ rätt kompetens till rätt tjänst. Lärande, att kompetens tas tillvara och att med
arbetare får utlopp för sin kreativitet är centralt för välbefinnandet. Alla tjänster behöver inte 
akademiskt utbildade medarbetare. Därför krävs en mer noggrann analys av vilken kompetens 
som behövs. Överkvalificerade medarbetare känner frustration och stagnation i arbetet, vilket 
leder till vantrivsel och lägre välbefinnande. De statliga arbetsgivarna bör säkerställa att  
kompetens och uppdrag stämmer bättre överens.

7. Individuell och differentierad lön. Enligt löneavtalet bestäms lönen i lönesättande samtal 
mellan chef och medarbetare. Medarbetare som levererar ett bra resultat som bidrar till verk
samhetens mål och utveckling ska ha en bra lön och en god löneutveckling. Använd lön som 
det styrmedel den är. Sätt lön efter uppdrag och arbetsresultat. Löner i statlig sektor ska vara 
marknadsmässiga och löneprocessen ska integreras med budget och verksamhetsprocesser. 
Lönekriterier ska vara lokalt anpassade och framtagna i samverkan. Chefer måste ha kunskap 
och kompetens att genomföra en professionell löneprocess. Chefer måste även ha ett stort  
inflytande över lönesättningen.

8. Utveckla arbetsuppgifter, tjänster och lön över tid. I dialogen mellan chef och medarbetare 
bör alltid utveckling och framtid vara en central del. Det är avgörande att ta reda på och förstå 
medarbetarens önskemål, prata om verksamhetens behov och ge möjlighet till utveckling av 
uppdrag. Utveckling bör vara ett naturligt inslag i vardagen. En aspekt av detta är att ta vara 
på möjligheten att omfördela arbetsuppgifter innan nyrekryteringar sker för att ge möjlighet att 
pröva nya arbetsuppgifter och uppdrag. Lönen ska följa med i utvecklingen och det är angeläget 
att ta vara på löneavtalets möjlighet att förändra lönen under anställningen när det finns skäl 
för det.

9. Bättre kontroll på och uppföljning av arbetsbelastning, negativ stress och balans i livet. 
Få saker är så negativt för kreativiteten och välbefinnandet i arbetet som negativ stress och brist 
på återhämtning. Statligt anställda akademiker är högt belastade och många upplever negativ 
stress. Många har svårt att sova på grund av tankar på jobbet och möjligheten till åter hämtning 
är många gånger begränsad. I förhållande till andra sektorer uppger en hög andel statligt an
ställda akademiker att de inte har balans i livet. En viktig del för att komma tillrätta med dessa 
problem är att chefer har tid och kompetens att vara chefer. Tillgänglighet bör diskuteras i ar
betsgruppen och vid behov måste handlingsregler tas fram. I den löpande avstämningen mellan 
chef och medarbetare ska arbetsbelastning och stress vara centrala delar och chefen måste vara 
ett stöd i prioriteringarna när belastningen är för hög. Arbetsplatsträffar med fokus på arbets
belastning och stress är ett sätt att lyfta frågorna till arbetsplatsnivån. Arbetsmiljöverkets nya 
föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kan med fördel användas som 
stöd i detta lokala arbetsmiljöarbete.
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VÄ LB E F I N N A N D E T I  A R B E TE T B L A N D S TATLI GT A N S TÄ LLDA  
A K A D E M I K E R H A R FÖ R SÄ M R AT S …

1. Välbefinnandet i arbetet bland statligt anställda akademiker har försämrats sedan slutet  
av 1980talet.

2. Välbefinnandet i arbetet bland statligt anställda akademiker låg tidigare högre än akademikers 
genomsnitt, men ligger nu i paritet med genomsnittet.

3. Välbefinnandet i arbetet för akademiskt utbildade kvinnor i statlig sektor är lägre än för  
motsvarande grupp av män.

 

V I S S TE D U AT T…

1. För statligt anställda akademiker är arbetet viktigare för att göra livet meningsfullt än  
för andra akademiker.

2. Statligt anställda akademiker anser i högre grad än andra akademiker att det är  
viktigt att göra chefskarriär.

S TATLI GT A N S TÄ LLDA A K A D E M I K E R Ä R M E R N ÖJ DA Ä N A N D R A 
A K A D E M I K E R N Ä R D E T G Ä LLE R :

• Anställningstrygghet
• Fysisk arbetsmiljö

S TATLI GT A N S TÄ LLDA A K A D E M I K E R Ä R M I N D R E N ÖJ DA Ä N A N D R A 
A K A D E M I K E R N Ä R D E T G Ä LLE R :

• Lön och löneprocess
• Arbetsgivarens ledning och styrning av verksamheten
• Kollegorna
• Balansen i livet

S K I LLN A D E R M E LL A N K V I N N LI G A O CH M A N LI G A  
A K A D E M I K E R I  S TATLI G S E K TO R .

1. Kvinnor får mindre löpande stöd av närmaste chef för att fullgöra arbetsuppgifterna.

2.  Kvinnor har mindre inflytande över på vilket sätt arbetsuppgifterna ska utföras.

3.  Kvinnor får mindre utlopp för sin kreativitet i arbetet.

4.  Kvinnor har mindre möjligheter till återhämtning efter en period med mycket jobb.
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1. En tankeram för välbefinnande  
 i arbetet

1 .1  VÄ LB E F I N N A N D E
Välbefinnande handlar delvis om frånvaron av negativa omständigheter, men också om aspekter 
som av egen kraft bidrar till välbefinnande. Psykisk hälsa är en viktig komponent av välbefinnan
det, men det senare är ett bredare och mer omfattande begrepp. Bredden i begreppet bidrar till att 
det inte existerar någon generellt accepterad definition, men det har skett en tilltagande konvergens 
mot de gemensamma element som bör ingå. Välbefinnande omfattar således positiva omständig
heter som skapar tillfredsställelse och glädje över olika delar av livet, så som arbete, hälsa, familj, 
vänner, fritid, ekonomi och boende; välbefinnande är en subjektiv upplevelse som inkluderar både 
positiva känslor och frånvaron av negativa känslor.

1 . 2  VÄ LB E F I N N A N D E I  A R B E TE T
Forskningen har intresserat sig för välbefinnande i arbetet under många decennier, men sedan 
1990talet ser vi ett växande intresse, både inom akademin och bland praktiker. Men trots den 
långa forskningstraditionen finns det fortfarande oklarheter över vilka faktorer som bidrar till väl
befinnande i arbetet på svensk arbetsmarknad. Med stöd av två forskare vid den psykologiska insti
tutionen vid Stockholms universitet har Jusek tagit fram en enkät på detta tema. Under sökningen 
genomfördes 1326/10 2015. 2072 webbintervjuer genomfördes av sysselsatta tjänstemän och 
akademiker i åldern 1865 år. 59,6 procent av nettourvalet genomförde hela intervjun. Urvalet  
har dragits ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel. Resultaten har  
viktats efter kön och ålder.

1 . 3  TI O A R B E T S D O M Ä N E R O CH 3 0 A R B E T S D I M E N S I O N E R
Välbefinnande i arbetet är ett allomfattande begrepp som inkluderar många aspekter av arbetet1. 
Hur och i hur många arbetsdomäner dessa aspekter ska beskrivas är inte självklart, men faktorer 
som vanligtvis ingår är arbetsuppgifter, arbetsorganisation, inflytande, lön, chef, arbetsgivare, 
kollegor, arbetsbelastning, balans i livet, fysisk arbetsmiljö och trygghet. Utöver en sammantagen 
– global – fråga om välbefinnande i arbetet brukar forskningen även inkludera en sammantagen 
fråga för respektive arbetsdomän. Varje specifik domän, förutom kollegor och fysisk arbetsmiljö, 
fångas sedan in i ett antal delfrågor, vilka syftar till att identifiera de viktigaste dimensionerna av 
respektive arbetsdomän. 

Med stöd av forskningen definieras välbefinnande i arbetet i den här undersökningen utifrån tio 
arbetsdomäner. Dessa och deras respektive dimensioner är följande:
1. Arbetsuppgifter: lära nytt, tillvaratagande av kompetens, kreativitet.
2. Inflytande: när, var, med vilka uppgifter, med vilka kollegor och hur man ska arbeta.
3. Arbetsgivare: högt i tak, rättvis ledning, effektiv verksamhet.
4. Negativ stress: hinna med, arbeta för mycket, svårt att sova, återhämtning.
5. Kollegor: yrkesmässiga och sociala relationer.
6. Närmaste chef: förväntningar, feedback, löpande stöd.
7. Balans i livet: påverkan på övrigt liv.
8. Trygghet: möjlighet att hitta nytt jobb, risk att förlora jobbet, omorganisation.
9. Fysisk arbetsmiljö: ITmiljö, arbetsplats i övrigt.
10. Lön: lokal löneprocess, skälig lön, rättvis lön.

 1  Psykologisk forskning utgår från att det finns en objektiv arbetsmiljö som i samspel med individens upplevelser, tolkningar 
och förväntningar bestämmer välbefinnandet i arbetet (Sverke m fl 2015). Det existerar således en objektiv referensram som 
individer tolkar och reagerar olika på. Hur individen uppfattar den objektiva arbetsmiljön påverkas av personlighet,  
värderingar och erfarenheter.
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2. Vad anser statligt anställda  
 akademiker om sitt arbetsliv?

2 .1  G E N O M S N IT TLI GT VÄ LB E F I N N A N D E I  A R B E TE T R E L ATI V T A N D R A S E K TO R E R
Akademiker anställda i staten är lika nöjda med arbetet som den genomsnittliga sysselsatta  
akademikern på svensk arbetsmarknad.2 Internationell forskning visar att i många länder är  
offentligt anställda i genomsnitt något mer nöjda med arbetet än privatanställda. Detta gäller  
inte för statligt anställda akademiker i Sverige, ej heller för de kommunalt anställda akademikerna. 
Snarare antyder figur 1 att de statligt anställda akademikerna har en tendens att vara något  
mindre nöjda med arbetet, totalt sett, även om skillnaderna inte är statistiskt signifikanta.

2 Fem svarsalternativ ges. Att vara nöjd definieras som summan av de andelar som svarat 4-5 och inte nöjd definieras som  
summan av de andelar som svarat 1-2. Kategorin 1-2 kommer i rapporten även att definieras som ”i låg utsträckning” och  
kategorin 4-5 kommer att definieras som ”i hög utsträckning”. Svarsalternativ 1 kommer att definieras som ”inte alls eller i 
mycket låg utsträckning” och svarsalternativ 5 kommer att definieras som ”i mycket hög utsträckning”.

FA K TA O M S TATLI GT A N S TÄ LLDA A K A D E M I K E R

Av de 2072 tjänstemän/akademiker som besvarat den här enkäten är 223 statligt anställda 
akademiker med minst tre års eftergymnasial utbildning. Det är den gruppen som i den 
resterande delen av rapporten kommer att beskrivas och analyseras. Det begränsade antalet 
respondenter innebär att det sällan går att bryta ned gruppen i undergrupper, men där det 
går kommer det att göras. När det uttryckligen sägs att resultaten är statistiskt signifikanta 
innebär det att resultaten är statistiskt säkerställda på 95%nivån. Det betyder att man  
med minst 95 procents sannolikhet kan säga att det presenterade resultatet inte beror på 
slumpen, utan uttrycker något om verkligheten. Av de 223 statligt anställda akademi
kerna jobbar 58 procent i offentlig förvaltning och 17 procent inom utbildningsväsendet. 
52 procent är kvinnor. 23 procent är chefer. 13 procent är födda utomlands. 58 procent 
är medlemmar i något Sacoförbund. 94 procent jobbar heltid. År 2015 uppgick, enligt 
Arbetsgivarverket, antalet statligt anställda akademiker med minst tvåårig eftergymnasial 
utbildning till 164 000. Då ingår inte akademiker anställda i statliga bolag/stiftelser eller 
Riksdagens myndigheter. SacoS medlemsförbund har närmare 88 000 medlemmar.

F I G U R 1 .  VÄ L B E F I N N A N D E I  A R B E T E T,  A K A D E M I K E R .
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2 . 2 K V I N N O R H A R L ÄG R E VÄ LB E F I N N A N D E I  A R B E TE T Ä N M Ä N
Trots det begränsade antalet statligt anställda akademiker i undersökningen (223) går det, när 
skillnaderna mellan två grupper är tillräckligt stora, att identifiera statistiskt signifikanta skillna
der. En sådan skillnad gäller välbefinnandet i arbetet kopplat till kön. Som framgår av figur 2 är 74 
procent av de statligt anställda manliga akademikerna nöjda med sitt arbete, men det är endast  
60 procent av kvinnorna som uttrycker samma sak. Det betyder att det är en statistiskt signifikant 
högre andel akademiskt utbildade statligt anställda män som är nöjda med sitt arbete. Även om 
skillnaden inte är signifikant ser vi samma mönster i den nedre delen av svarsfördelningen: åtta 
procent av männen och 15 procent av kvinnorna uttrycker en sammantaget låg nöjdhet med sitt 
arbete.

2 . 3 FÖ R SÄ M R AT VÄ LB E F I N N A N D E I  A R B E TE T R E L ATI V T A N D R A S E K TO R E R
Statistiska centralbyråns (SCB) Arbetsmiljöundersökning, som i form av ett tillägg till Arbets
kraftsundersökningen (AKU) genomförs vartannat år, ställer sedan 1989 en sammantagen fråga 
om välbefinnande i arbetet.3 Av figur 3 framgår att det genomsnittliga välbefinnandet trend
mässigt tycks ha minskat något sedan slutet av 1980talet på svensk arbetsmarknad. Samtidigt 
indikerar figuren att skillnaden i välbefinnande mellan sektorer har minskat. Det beror på att den 
sektor som avvek negativt i början av perioden (kommun/landsting) har utvecklats bättre än de 
sektorer som i början av perioden hade ett högt relativt välbefinnande i arbetet (privat och statlig 
sektor). I båda dessa fall pekar trenden nedåt sedan slutet av 1980talet. För den statliga sektorn 
var 2013 det sämsta året sedan 1989, men även efter förbättringen i den senaste undersökningen 
(2015) ligger välbefinnandet i arbetet fortfarande under det historiska genomsnittet.

De nivåer som uppnåddes under den första hälften av 1990talet når svensk arbetsmarknad inte 
i dag. Figur 3 visar även att välbefinnandet under 1990talet utvecklades i motsatt riktning i för
hållande till den ekonomiska konjunkturen, där krisen i början av 1990talet gradvis stärktes fram 
till ITbubblan 200001. Därefter stärktes återigen konjunkturen fram till finanskrisen 200809 
och detta innebar samtidigt att välbefinnandet förbättrades och att det har fallit tillbaka därefter. 
Den senaste undersökningen visar att den negativa trenden tycks ha bottnat och vänt uppåt igen. 
År 2015 var skillnaderna i välbefinnande i arbetet mellan sektorer mycket litet.

3 Respondenten ska på en femgradig skala placera sig mellan ”Jag är i det stora hela missnöjd med mitt arbete” och  
”Jag är i det stora hela nöjd med mitt arbete.”
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Den relativa försämringen av välbefinnandet i statlig sektor – från en position något över arbets
marknadens genomsnitt till att befinna sig runt genomsnittet – åskådliggörs bättre i figur 4.  
Där presenteras genomsnittet av kvoten mellan välbefinnandet i staten och välbefinnandet på hela 
arbetsmarknaden för två delperioder: 19892003 respektive 200515. Även om den absoluta  
skillnaden i välbefinnande mellan de två perioderna inte ska överdrivas ser vi av figur 4 en tydlig 
skillnad mellan de två delperioderna; 19892003 låg välbefinnandet i arbetet i statlig sektor något 
över genomsnittet för alla akademiker på svensk arbetsmarknad, men för perioden 200515 ligger 
det något under arbetsmarknadens genomsnitt. 
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2 . 4 A R B E TE T V I K TI GT FÖ R AT T G Ö R A LI V E T M E N I N G S F U LLT
För statligt anställda akademiker är arbetet viktigt för att ge livet mening. 74 procent anser att 
arbetet är viktigt (45) och endast tre procent anser att det är oviktigt (12). Figur 5 visar att de 
statligt anställda akademikerna anser att arbetet är något viktigare för livets meningsfullhet än  
andra akademiker. Hela 35 procent av de statligt anställda akademikerna anser att arbetet är  
mycket viktigt för att göra livet meningsfullt. Det är en statistiskt signifikant skillnad i  
förhållande till hela gruppen akademiker. Ingen annan sektor uppvisar samma höga andel  
av akademiker som tycker att arbetet är ”mycket viktigt”.

2 . 5 V I K TI GT AT T G Ö R A CH E F S K A R R I Ä R
För akademiker i staten är det viktigt att göra chefskarriär i förhållande till övriga akademiker.  
Det är 48 procent av de statligt anställda akademikerna som tycker att det är oviktigt att göra 
chefskarriär. Detta är en statistiskt signifikant lägre andel i förhållande till genomsnittet för  
samtliga akademiker. Det är även en högre andel statligt anställda akademiker som anser att  
det är viktigt att göra chefskarriär, dock inte statistiskt signifikant.

F I G 5 .  A R B E T E T S B E T Y D E L S E FÖ R LI V E T S MENINGSFULLHET.   
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2 . 6 A R B E TA R M E R Ä N A N D R A A K A D E M I K E R
Statligt anställda akademiker arbetar mycket. I förhållande till övriga sektorer är det framför allt 
en hög andel statligt anställda akademiker som arbetar 45 timmar eller mer en normal arbetsvecka 
(22%). Sex procent av de statligt anställda akademikerna arbetar 50 timmar eller mer en normal 
arbetsvecka. 
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3. Signifikanta skillnader mellan  
 kvinnor och män

Som tidigare nämnts är dataunderlaget begränsat. Det innebär att det sällan går att identifiera 
statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker anställda i statlig 
sektor. Vanligt inom den samhällsvetenskapliga forskningen är att använda 95%nivån som mått 
på statistisk signifikans, men detta är inte något heligt. I det här avsnittet ställer vi i stället frågan: 
vilka skillnader mellan kvinnor och män är statistiskt signifikanta på 90%nivån?

Av de tio arbetsdomänerna är det två som uppvisar signifikanta skillnader på 90%nivån.

Dessa är: 

1. En signifikant högre andel kvinnor är i låg utsträckning nöjda med sina kollegor.

2. En signifikant lägre andel kvinnor är i hög utsträckning nöjda med sin fysiska arbetsmiljö.

När det gäller de 30 dimensionerna är det åtta som uppvisar signifikanta skillnader. 4 

Dessa är:

1. En signifikant högre andel kvinnor är i hög utsträckning nöjda med hur lönen sätts på  
arbetsplatsen (löneprocessen, inkl utv och lönesamtal). (95%)

2. En signifikant lägre andel kvinnor anser i hög utsträckning att närmaste chef är tydlig i med 
förväntningarna i arbetet. (95%)

3. En signifikant lägre andel kvinnor anser att närmaste chef i hög utsträckning ger det löpande 
stöd som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna. (95%)

4. En signifikant högre andel kvinnor anger att de i hög utsträckning pratar stödjande med  
närmaste chef om arbetsbelastning, stress och balans i livet. (95%)

5. En signifikant lägre andel kvinnor är i hög utsträckning nöjda med inflytandet över med  
vilka arbetsuppgifterna ska utföras. (95%)

6. En signifikant lägre andel kvinnor är i låg utsträckning nöjda med inflytandet över på vilket 
sätt arbetsuppgifterna ska utföras.

7. En signifikant högre andel kvinnor anser att de i låg utsträckning får utlopp för sin kreativitet i 
arbetet (95%) och en lägre andel kvinnor anser att de i hög utsträckning får detsamma (95%).

8. En signifikant högre andel kvinnor anser att de i låg utsträckning har möjlighet till återhämt
ning efter en period med mycket jobb och en signifikant lägre andel kvinnor anser att de i  
hög utsträckning har detsamma (95%).

4 När signifikant skillnad föreligger på 95%-nivån noteras det i en parentes.
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4. Arbetsdomän 1: 
 Anställningstrygghet

Statligt anställda akademiker upplever att deras anställningstrygghet är hög. Detta gäller särskilt 
för den allra högsta graden av trygghet – 52 procent av de statligt anställda upplever i mycket hög 
utsträckning att deras anställning är trygg. Detta är en statistiskt signifikant högre andel än för 
samtliga akademiker.

Den första delfrågan inom arbetsdomänen anställningstrygghet berör möjligheten att hitta ett 
likvärdigt jobb med jämförbar lön. Här är det en statistiskt signifikant större andel statliga akade
miker som inte tycker att det skulle vara lätt och en mindre andel som tycker att det skulle vara lätt 
– i förhållande till samtliga akademiker. Det är även en statistiskt signifikant högre andel statligt 
anställda akademiker (63%) som bedömer att det är en mycket liten risk att de kommer att förlora 
jobbet under de närmaste åren (ej i diagram).
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När det gäller delfrågan om individen riskerar att tvingas byta arbetsuppgifter i en omorganisation 
de närmaste åren existerar det inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan akademikerna i 
olika sektorer. Vad som framkommer är dock att:

 59 procent av de statligt anställda akademikerna anser att risken är liten att de kommer att 
tvingas byta arbetsuppgifter i en omorganisation de närmaste åren. 19 procent anser att 
risken är hög för en sådan förändring.
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5. Arbetsdomän 2: Lön

Det som skiljer statligt anställda akademiker från den genomsnittlige akademikern på svensk  
arbetsmarknad är att det är en statistiskt signifikant lägre andel som i hög utsträckning är nöjd 
med sin lön, totalt sett. För akademiker i staten uppgår den andelen till 43 procent, men för  
samtliga akademiker är den 50 procent. 

En av delfrågorna inom lönedomänen handlar om den lokala löneprocessen. Det som är sär
skiljande för statligt anställda akademiker i detta avseende är att en statistiskt signifikant lägre 
andel är mycket nöjda med den lokala löneprocessen. Endast fem procent av de statligt anställda 
akademikerna är mycket nöjda med den lokala löneprocessen samtidigt som 16 procent av de  
privatanställda akademikerna är det. 

FI G UR  1 0.  AR BETSDOM Ä N 2.  A N D E L S O M Ä R N ÖJ D M E D LÖ N E N , TOTA LT S E T T.
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S TÄ R K T S TATLI GT A R B E T S G I VA RVA R U M Ä R K E

Arbetsgivarverket har i en undersökning ställt frågor till 1500 nyanställda i statlig sektor om 
karriärval och attraktiva arbetsgivare. Det viktigaste för att öka statlig sektors attraktivitet 
är att höja lönerna. Därefter följer kompetensutveckling, tydligare karriärvägar och  
effektivare verksamhet. Det viktigaste argumentet för att arbeta statligt bland de ny
anställda är utvecklande arbetsuppgifter och att göra samhällsnytta.

En annan av delfrågorna inom lönedomänen är i vilken utsträckning som akademikerna anser att 
lönen är skälig och avspeglar deras arbetsinsats. Även här framkommer det att akademikerna i sta
ten är missnöjda. Endast 33 procent av de statligt anställda anser i hög utsträckning att deras lön 
är skälig och avspeglar deras arbetsinsats. Det är en statistiskt signifikant skillnad i förhållande till 
samtliga akademiker på svensk arbetsmarknad (43%). I privat sektor anser 53 procent av akademi
kerna att deras lön är skälig och avspeglar deras arbetsinsats.

En tredje delfråga inom lönedomänen är frågan om rättvisa löner. Även i detta fall utmärker sig 
statlig sektor negativt. Det är en statistiskt signifikant större andel statligt anställda akademiker 
(28%) som anser att lönen inte är rättvis i förhållande till kollegor med liknande arbetsuppgifter 
än bland samtliga akademiker. Minst upplevd orättvisa finns i privat sektor. Det är i förhållande 
till samtliga akademiker även en statistiskt signifikant lägre andel statligt anställda akademiker 
som i mycket hög utsträckning anser att lönen är rättvis i förhållande till kollegorna (7%, men ej i 
diagram). I privat sektor är motsvarande andel 14 procent och för samtliga akademiker är den 13 
procent (ej i diagram).
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6. Arbetsdomän 3: Arbetsgivarens 
 ledning och styrning

Den tredje arbetsdomänens sammantagna fråga fångar in den totala nöjdheten med arbetsgivarens 
ledning och styrning av verksamheten. Av figur 14 framgår att statligt anställda akademiker är den 
grupp av akademiker med lägst andel som i hög utsträckning är nöjda med arbetsgivarens ledning 
och styrning av verksamheten (33%). Detta är en signifikant lägre andel än för samtliga akademi
ker (42%) och i förhållande till privat sektor (47%). Statlig sektor är den del av svensk ekonomi där 
synen på arbetsgivarens ledning och styrning ligger lägst. Det framgår även av att det är en högre 
andel av de statligt anställda akademiker som endast i låg utsträckning är nöjda med hur arbets
givaren leder och styr verksamheten, totalt sett (ej i diagram).

När det gäller den här arbetsdomänens första delfråga existerar det inte någon signifikant skillnad 
mellan akademikerna i olika sektorer. Vad som framkommer är dock att:

 55 procent av de statligt anställda akademikerna anser att det i hög utsträckning är högt i 
tak på arbetsplatsen när det gäller att ifrågasätta hur arbetet organiseras och genomförs.

 23 procent av de statligt anställda akademikerna anser att det i låg utsträckning är högt i  
tak på arbetsplatsen när det gäller att ifrågasätta hur arbetet organiseras och genomförs.

Den andra av delfrågorna inom arbetsdomänen om arbetsgivarens styrning och ledning handlar 
om i vilken utsträckning akademikerna anser att arbetsgivaren/ledningen behandlar medarbetarna 
rättvist. Även i detta fall visar figur 15 att de statligt anställda akademikerna är mindre nöjda än 
övriga akademiker.5 Det är 46 procent av de statligt anställda akademikerna som i hög utsträck
ning anser att arbetsgivarna behandlar medarbetarna rättvist. Detta är en statistiskt signifikant 
lägre andel än för hela gruppen akademiker (63%). 69 procent av de privatanställda akademikerna 
anser att arbetsgivaren behandlar medarbetarna rättvist. 

5 Arbetsgivarverkets arbetsmiljöundersökningar visar att andelen statligt anställda som anser att det är svårt att framföra kritiska 
synpunkter på arbetsförhållanden på arbetsplatsen har ökat under senare år. Den här andelen är statistiskt signifikant högre än 
i andra sektorer och ligger i den senaste undersökningen på sin högsta nivå sedan 1999. En statistiskt signifikant högre andel 
statligt anställda anser att verksamhetens mål är otydliga. 
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En sista delfråga inom domänen om arbetsgivarens ledning och styrning av verksamheten hand
lar om akademikernas uppfattning om hur effektivt verksamheten drivs. Även ur denna aspekt 
utmärker sig statligt anställda akademiker negativt. En tredjedel av den gruppen anser endast i 
låg utsträckning att arbetsgivaren driver verksamheten effektivt och ändamålsenligt. Motsvarande 
andel för alla akademiker är 27 procent och i privata näringslivet är den 24 procent. För statens 
del utgör detta en statistiskt signifikant högre andel som i låg utsträckning anser att arbetsgivaren 
driver verksamheten effektivt och ändamålsenligt.

FI G UR  16 .  ANDEL  SOM  I  L Å G  UTSTR Ä C KNI NG  A NSER  A TT A R B E T S G I VA R E N DR I VER  
VER KSA M HETEN EFFEKTI VT OC H Ä NDA M Å L SENL I G T.  
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TI LLITE N I  S TATLI G S E K TO R

Av en enkät genomförd av Statskontoret framgår att tilliten är lägre i staten än i övriga 
sektorer. Medarbetare har mindre tillit till varandra och de upplever en lägre tillit från 
chefen att medarbetaren ska lösa arbetsuppgifterna. Det viktigaste för att förbättra tilliten 
är ett kompetent ledarskap och att medarbetarna får stöd i utvecklingen av arbetet och i 
att upprätthålla balans mellan arbete och övrigt liv. Tilliten gynnas även av autonomi i 
arbetet, att kompetensen tas tillvara och att chefen är lyhörd och välkomnar nya idéer. Ett 
utvecklat ledarskap poängteras även i en rapport från Statskontoret om hur medarbetarskap 
och ledarskap kan utvecklas i statlig sektor. Det viktigaste verktyget för att ta tillvara med
arbetarnas kompetens och erfarenhet är ett förtroendefullt ledarskap. Ett sådant ledarskap 
kännetecknas av kompetens, integritet och stöd i karriären/balansen i livet.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

FI G UR  15 .  ANDEL  SOM  I  HÖG  UTSTR Ä C KNI NG  A NSER  A TT A R BETSG I VA R EN 
BEHA NDL A R  M E DA R B E TA R N A R ÄT T V I S T.  

Alla akademiker Akademiker i privat
sektor 

Akademiker i statlig
sektor 

Akademiker i
kommun/landsting 



22

7. Arbetsdomän 4: Närmaste chef

När det gäller den här arbetsdomänens sammantagna domänfråga existerar det inte någon  
signifikant skillnad mellan akademikerna i olika sektorer. Vad som framkommer är dock att:

 54 procent av de statligt anställda akademikerna är i hög utsträckning nöjda med sin  
närmaste chef, totalt sett. 14 procent är i låg utsträckning nöjda med sin närmaste chef, 
totalt sett.

 22 procent av de statliga akademikerna är i mycket hög utsträckning nöjda med sin  
närmaste chef, totalt sett. Tre procent är i mycket låg utsträckning nöjda med sin  
närmaste chef, totalt sett.

En av delfrågorna inom den här arbetsdomänen berör närmaste chefens tydlighet i vad som 
förväntas av individen i arbetet. I detta fall är det en statistiskt signifikant lägre andel statligt 
anställda akademiker som anser att närmaste chef (13%) i mycket hög utsträckning är tydlig med 
förväntningarna än för samtliga akademiker på svensk arbetsmarknad (21%). I privat sektor är 
närmare var fjärde akademiker mycket nöjd med närmaste chefens tydlighet i förväntningar.

För delfrågan om i vilken grad närmaste chef regelbundet och konstruktivt ger feedback på indivi
dens arbetsprestation finns det inte några statistiskt säkerställda skillnader mellan akademikerna i 
olika sektorer. Vad som framkommer är dock att:

 39 procent av de statligt anställda akademikerna anser att de i hög utsträckning får regel
bunden och konstruktiv feedback gällande sin arbetsprestation.

 34 procent av de statligt anställda akademikerna anser att de i låg utsträckning får regel
bunden och konstruktiv feedback gällande sin arbetsprestation.

I delfrågan om närmaste chefens löpande stöd för att utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt är det 
en statistiskt signifikant lägre andel statligt anställda akademiker som anser att närmaste chefen i 
hög utsträckning ger det löpande stöd som krävs (40%). För samtliga akademiker är motsvarande 
andel 48 procent och i privat sektor är den 54 procent.
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Den sista delfrågan inom den här arbetsdomänen handlar om i vilken utsträckning individen 
med sin närmaste chef pratar stödjande om arbetsbelastning, stress och balans i livet. För den här 
delfrågan finns det inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan akademiker i olika sektorer. 
Vad som framkommer är dock att:

 40 procent av de statligt anställda akademikerna anser att de i hög utsträckning pratar  
stödjande med sin närmaste chef om arbetsbelastning, stress och balans i livet.

 34 procent av de statligt anställda akademikerna anser att de i låg utsträckning pratar  
stödjande med sin närmaste chef om arbetsbelastning, stress och balans i livet.

FI G UR  18 .  ANDEL  SOM  I  HÖG  UTSTR Ä C KNI NG  A NSER  A TT N Ä R M A S T E C HEF G ER  DET 
L ÖPA NDE STÖD SOM  KR Ä VS FÖR  A TT UTFÖR A  A R BETSUPPG I FTER NA  PÅ  ETT BR A  SÄ TT.   
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8. Arbetsdomän 5: Kollegor

Det här är en arbetsdomän som saknar delfrågor. Den fråga som ställs handlar om den samman
tagna nöjdheten med kollegorna (yrkesmässigt och socialt). Av figur 19 framgår att 68 procent av 
de statligt anställda akademikerna i hög utsträckning är nöjda med sina kollegor, totalt sett. Detta 
är en statistiskt signifikant lägre andel än för samtliga akademikers genomsnitt (76%) och lägre än 
i både privat sektor (77%) och i landstingskommunal sektor (79%).

FI G UR  19.  AR BETSDOM Ä N 5 .  ANDEL  SOM  Ä R  NÖJD M ED KOL L EG OR N A 
(YR KESM Ä SSI G T OC H SOC I A L T),  TOTA L T SETT.
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9. Arbetsdomän 6: Fysisk arbetsmiljö

Inte heller den här arbetsdomänen har några delfrågor. Den fråga som ställs handlar om den 
sammantagna nöjdheten med den fysiska miljön och där fysisk miljö har exemplifierats med till 
exempel dator/mobil men även skrivbord och stol. Av figur 20 framgår att de statligt anställda aka
demikerna är statistiskt signifikant mer nöjda med sin fysiska arbetsmiljö än den genomsnittliga 
akademikern på svensk arbetsmarknad.6 Detta gäller både i termer av att en högre andel är i högre 
utsträckning nöjda (66%) och att en lägre andel endast i låg utsträckning är nöjda med sin fysiska 
arbetsmiljö (12%). Nöjdheten med den fysiska arbetsmiljön är högst bland de statligt anställda 
akademikerna.

6 Detta är ett resultat som ligger i linje med Arbetsgivarverkets arbetsmiljöundersökningar.

FI G UR  2 0.  AR BETSDOM Ä N 6.  ANDEL  SOM  Ä R N ÖJ D M E D D E N FYSI SKA  
A R BETSM I L JÖN , TOTA L T SETT.  
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10. Arbetsdomän 7: Inflytande

När det gäller den här arbetsdomänens sammantagna domänfråga existerar det inte någon  
signifikant skillnad mellan akademikerna i olika sektorer. Vad som framkommer är dock att:

 72 procent av de statligt anställda akademikerna är i hög utsträckning nöjda med sitt  
inflytande i arbetet, totalt sett. 

 Sex procent av de statligt anställda akademikerna är i låg utsträckning nöjda med sitt  
inflytande i arbetet, totalt sett. 

Inflytandedomänens första delfråga handlar om inflytandet över när arbetet ska utföras. Figur 
21 visar att det är en statistiskt signifikant högre andel statligt anställda akademiker som i hög 
utsträckning är nöjda med sitt inflytande i detta avseende (83%) än vad som är fallet för samtliga 
akademiker (76%). Statlig sektor är den sektor där andelen nöjda med inflytandet över när  
arbetet ska utföras är störst.

När det gäller delfrågan om inflytande över var arbetet ska utföras existerar det inte någon  
signi fikant skillnad mellan akademikerna i olika sektorer. Vad som framkommer är dock att:

 73 procent av de statligt anställda akademikerna är i hög utsträckning nöjda med inflytandet 
över var arbetet ska utföras. 

 12 procent av de statligt anställda akademikerna är i låg utsträckning nöjda med inflytandet 
över var arbetet ska utföras.

Delfrågan om inflytande över med vilka arbetet ska utföras uppvisar signifikanta skillnader. 59 
procent av de statligt anställda akademikerna uppger att de i hög utsträckning är nöjda med  
inflytandet över med vilka individen arbetar. Det är en signifikant högre andel än för alla  
akademiker (50%) och för privat sektor (46%).

FI G UR  2 1 .  ANDEL  SOM  I  HÖG  UTSTR Ä C KNI NG  Ä R  NÖJD M ED I NFL YTA NDET 
ÖVER  NÄ R  A R BETET S K A U T FÖ R A S .
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När det gäller delfrågan om inflytande över vilka arbetsuppgifter som ska utföras existerar det inte 
någon signifikant skillnad mellan akademikerna i olika sektorer. Vad som framkommer är dock 
att:

 60 procent av de statligt anställda akademikerna i hög utsträckning är nöjda med sitt  
inflytande över vilka arbetsuppgifter de ska utföra.

 12 procent av de statligt anställda akademikerna i låg utsträckning är nöjda med sitt  
inflytande över vilka arbetsuppgifter de ska utföra.

Den sista delfrågan inom inflytandedomänen handlar om inflytandet över hur arbetsuppgifterna 
ska utföras. Utifrån den här aspekten av inflytande är en signifikant lägre andel statligt anställda i 
hög utsträckning nöjda (71%) i förhållande till samtliga övriga sektorer. Genomsnittet för samt
liga akademiker uppgår till 77 procent och i kommuner/landsting till 81 procent. Det är även en 
signifikant högre andel statligt anställda som i låg utsträckning är nöjda med inflytandet över hur 
arbetsuppgifterna ska utföras. 
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11. Arbetsdomän 8: Arbetsuppgifter

För den sammantagna frågan gällande den här arbetsdomänen existerar det inga större skillnader 
mellan sektorerna. 69 procent av de statligt anställda akademikerna är i hög utsträckning nöjda 
med sina arbetsuppgifter, totalt sett. Motsvarande andel för samtliga akademiker är 73 procent, 
men skillnaden är inte signifikant. Den statistiskt signifikanta skillnad som identifierats gäller 
andelen som i låg utsträckning är nöjda med arbetsuppgifterna, totalt sett. Figur 24 visar att den 
andelen endast är två procent för de statligt anställda, men sju procent för akademiker i  
kommuner/landsting och nio procent i privat sektor. 

Den första delfrågan inom den här arbetsdomänen handlar om i vilken utsträckning individen lär 
nytt i sitt arbete. Av figur 25 framgår att de statligt anställda akademikerna ligger bra till i för
hållande till övriga akademiker på svensk arbetsmarknad. Det är en signifikant högre andel statligt 
anställda som anser att de i hög utsträckning lär nytt i sitt arbete (81%) än vad det är för den  
genomsnittliga akademikern i Sverige (74%). Statlig sektor är den bästa sektorn i detta avseende. 
Det gäller även andelen som endast i låg utsträckning anser att de lär nytt i sitt arbete. Den  
andelen är signifikant lägre (4%) än för övriga delar av svensk arbetsmarknad.

FI G UR  2 4 .  AR BETSDOM Ä N 8.  ANDEL  SOM  I  L ÅG UTSTR Ä C KNI NG  Ä R  NÖJD 
M ED A R BETSUPPG I FTER NA , TOTA L T SETT.   
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När det gäller delfrågan om i vilken utsträckning individens kompetens tas tillvara i arbetet  
existerar det inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan akademikerna i olika sektorer.  
Vad som framkommer är dock att:

 66 procent av de statligt anställda akademikerna anser i hög utsträckning att deras  
kompetens tas tillvara i arbetet.

 11 procent av de statligt anställda akademikerna anser i låg utsträckning att deras  
kompetens tas tillvara i arbetet.

Inte heller för delfrågan om utlopp för kreativitet i arbetet existerar det någon statistiskt  
signifikant skillnad mellan akademikerna i olika sektorer. Vad som framkommer är dock att:

 60 procent av de statligt anställda akademikerna anser i hög utsträckning att de får  
utlopp för sin kreativitet i arbetet.

 13 procent av de statligt anställda akademikerna anser i mycket hög utsträckning att de  
får utlopp för sin kreativitet i arbetet.

 16 procent av de statligt anställda akademikerna anser i låg utsträckning att de får  
utlopp för sin kreativitet i arbetet.

Den sista delfrågan inom den här arbetsdomänen – om arbetet kräver kompetenser och erfaren
heter som individen saknar – uppvisar heller inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan 
akademikerna i olika sektorer. Vad som framkommer är dock att:

 28 procent av de statligt anställda akademikerna anser i hög utsträckning att deras arbete 
kräver kompetens och erfarenheter som individen saknar. 
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12. Arbetsdomän 9: Negativ stress

7 Enligt Arbetsgivarverkets arbetsmiljöundersökningar har statligt anställda kvinnor en högre arbetsbelastning än kvinnor i andra 
sektorer. En större andel statligt anställda upplever även otillräcklighet med sin arbetsinsats. 75 procent av de statligt anställda 
kvinnorna har åtminstone till viss grad för mycket att göra på arbetet – och detta är en markant ökning sedan 2009. Även  
andelen statligt anställda kvinnor som arbetar trots att de är sjuka och borde ha stannat hemma har ökat under senaste  
decenniet. 

När det gäller domänen som fångar in den negativa stressen finns det inte några statistiskt  
signifikanta skillnader mellan akademiker i olika sektorer. Vad som framkommer är dock att:

 29 procent av de statligt anställda akademikerna upplever i hög utsträckning negativ  
stress i sitt arbete, totalt sett.

 12 procent av de statligt anställda akademikerna upplever i mycket hög utsträckning  
negativ stress i sitt arbete, totalt sett.

Inte heller för den första delfrågan – som berör i vilken utsträckning individen hinner med det  
som ska göras under ordinarie arbetstid – finns det några signifikanta skillnader mellan  
akademiker i olika sektorer. Vad som framkommer är dock att:

 37 procent av de statligt anställda akademikerna anser att de i låg utsträckning hinner  
med det som ska göras under ordinarie arbetstid. 

 11 procent av de statligt anställda akademikerna anser att de i mycket låg utsträckning  
hinner med det som ska göras under ordinarie arbetstid.

När det gäller den andra delfrågan inom den här arbetsdomänen finns det statistiskt signifikanta 
skillnader, till den statliga sektorns nackdel. Av figur 26 framgår att 19 procent av de statliga  
akademikerna anser att de i mycket hög utsträckning arbetar för mycket. Detta är en signifikant 
högre andel än för alla akademiker (12%) och för övriga sektorer.7

FI G UR  26 .  ANDEL  SOM  I  M YC KET HÖG  UTSTR Ä C KNI NG  A NSER  A TT 
DE A R BETA R  FÖR  M YC KET.  
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När det gäller delfrågan om i vilken utsträckning akademikerna sover dåligt på grund av tankar 
på jobbet finns det inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan akademiker i olika sektorer. 
Vad som framkommer är dock att:

 24 procent av de statligt anställda akademikerna har i hög utsträckning svårt att sova på 
grund av tankar på jobbet.

 6 procent av de statligt anställda akademikerna har i mycket hög utsträckning svårt att sova 
på grund av tankar på jobbet.

38 procent av de statligt anställda akademikerna har i låg utsträckning möjlighet till återhämtning 
efter en period med mycket jobb. Detta är tre procentenheter högre än för samtliga akademikers 
genomsnitt, men skillnaden är inte signifikant. För den här delfrågan visar figur 27 dock att det är 
en statistiskt signifikant högre andel statligt anställda som inte alls eller i mycket låg utsträckning 
har möjlighet till återhämtning efter en period med mycket jobb (17%) än vad det är för samtliga 
akademiker (10%). 

FI G UR  27.  A N D E L S O M I N T E A L L S E L L E R I  VÄ L D I G T L ÅG U T S T R ÄC K N I N G H A R 
U T RY M M E FÖ R ÅT E R H Ä M T N I N G E F T E R E N P E R I O D M E D M YC K E T J O B B .
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13. Arbetsdomän 10:  
 Balans mellan arbete och övrigt liv

Den sista arbetsdomänen berör balansen mellan arbete och övrigt liv. Som framgår av figur 28  
är det en domän där statlig sektor utmärker sig negativt. 27 procent av de statligt anställda  
akademikerna anser att de i låg utsträckning har balans mellan arbete och övrigt liv, totalt sett. 
Detta är en signifikant högre andel än för akademikernas genomsnitt (21%) och övriga sektorer. 

FI G UR  28 .  AR BETSDOM Ä N 10.  ANDEL  SOM  I  L Å G  UTSTR Ä C KNI NG  HA R  BA L A NS 
M EL L A N A R BETE OC H ÖVR I G T L I V,  TOTA L T SETT.   
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Den här domänen har endast en delfråga och den berör i vilken utsträckning individen anser att 
arbetet kräver så mycket energi och engagemang att det påverkar övrigt liv negativt. När det gäller 
den här delfrågan finns det inte några signifikanta skillnader mellan akademiker i olika sektorer. 
Vad som framkommer är dock att:

 29 procent av de statligt anställda akademikerna anser att deras arbete kräver så mycket 
energi och engagemang att det i hög utsträckning påverkar övriga livet negativt.

 5 procent av de statligt anställda akademikerna anser att deras arbete kräver så mycket energi 
och engagemang att det i mycket hög utsträckning påverkar övriga livet negativt.
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14. Analys av resultaten

14 .1  VA D V I LL D E S TATLI GT A N S TÄ LLDA A K A D E M I K E R N A SÄG A OS S ?
Hur ska vi tolka undersökningens resultat? Hur gör vi de statligt anställda akademikerna rättvisa? 
Vad är det de säger oss? Ett sätt att närma sig dessa frågor är att fokusera på de arbetsdomäner 
och arbetsdimensioner där de statligt anställda utmärker sig negativt i förhållande till samtliga 
akademiker sysselsatta på svensk arbetsmarknad. Förbättringar i detta avseende bör vara möjliga 
och bidrar till ett högre välbefinnande i arbetet och därmed till att statlig sektor blir en mer 
attraktiv arbetsgivare för framtidens akademiker.

14 . 2 VÄ LB E F I N N A N D E I  A R B E TE T U TI F R Å N 1 0 A R B E T S D O M Ä N E R
I den här rapporten har arbetslivets olika delar delats upp i tio så kallade arbetsdomäner. De stat
ligt anställda akademikernas sammantagna uppfattning av respektive arbetsdomän jämförs i ned
anstående tabell med samtliga akademiker sysselsatta på svensk arbetsmarknad. Skillnad föreligger 
om man med minst 95 procents sannolikhet kan säga att den identifierade skillnaden inte beror 
på slumpen. Av de tio arbetsdomänerna är statligt anställda akademiker statistiskt signifikant mer 
nöjda än samtliga akademiker i två fall: (1) anställningstrygghet och (2) fysisk arbetsmiljö. I fyra 
av domänerna är de statligt anställda akademikerna statistiskt signifikant mindre nöjda: (1) lön och 
löneprocess, (2) arbetsgivarens ledning och styrning av verksamheten, (3) kollegor och (4) balans i 
livet. För övriga domäner existerar det inte några statistiskt signifikanta skillnader.

Tabell 1. Statligt anställda akademiker i förhållande till alla akademiker. 10 arbetsdomäner.

Mer nöjd Lika nöjd Mindre nöjd

Anställningstrygghet Närmaste chef Lön och löneprocess

Fysisk arbetsmiljö Inflytande i arbetet AGs ledning och styrning

Arbetsuppgifterna Kollegor

Negativ stress Balans i livet

14 . 3 VÄ LB E F I N N A N D E I  A R B E TE T U TI F R Å N 3 0 A R B E T S D I M E N S I O N E R
I rapporten har de tio arbetsdomänerna delats upp i 30 arbetsdimensioner. Dessa underfrågor syf
tar till att bryta ned arbetsdomänerna och belysa olika aspekter av dem. Av 60 möjliga skillnader 
är det 16 som är statistiskt signifikanta. Av dessa pekar fem i positiv riktning för statligt anställda 
akademiker (i grått) och i elva fall pekar de i negativ riktning (i svart) – i förhållande till samtliga 
akademiker sysselsatta på svensk arbetsmarknad.
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Tabell 2. Statligt anställda akademiker i förhållande till alla akademiker. 30 arbetsdimensioner.

Arbetsdimension Låg utsträckning Staten vs alla 
akademiker

Hög utsträckning

1 Lätt att hitta likvärdigt jobb med jämförbar lön Staten större andel Staten mindre andel

2 Risk att förlora jobbet de närmaste åren Ingen skillnad

3 Risk att tvingas byta arbetsuppgifter kommande år Ingen skillnad

4 Nöjd med hur lön sätts på arbetsplatsen  
(inkl utv- och lönesamtal)

Ingen skillnad

5 Lön skälig och avspeglar arbetsinsats Staten mindre andel

6 Lön rättvis i förhållande till kollegor med liknande  
arbetsuppgifter

Staten större andel

7 Högt i tak att ifrågasätta hur arbetet organiseras 
och genomförs

Ingen skillnad

8 Behandlar AG/ledning dig och kollegorna rättvist Staten mindre andel

9 Driver AG/ledning verksamheten effektivt och 
ändamålsenligt

Staten större andel

10 Närmaste chef tydlig i förväntningar på dig i ditt 
arbete

Ingen skillnad

11 Närmaste chef ger regelbunden feedback om din 
prestation

Ingen skillnad

12 Närmaste chef ger löpande stöd för att fullgöra 
uppgifter

Staten mindre andel

13 Närmaste chef pratar stödjande om arbets- 
belastning, stress, balans

Ingen skillnad

14 Nöjd med kollegor, yrkesmässigt och socialt Staten mindre andel

15 Nöjd med fysisk arbetsmiljö Staten större andel

16 Nöjd med inflytande över NÄR arbeta Staten större andel

17 Nöjd med inflytande över VAR arbeta Ingen skillnad

18 Nöjd med inflytande över MED VILKA kollegor 
arbeta med

Staten större andel

19 Nöjd med inflytande över VILKA UPPGIFTER som 
ska göras

Ingen skillnad

20 Nöjd med inflytande över VILKET SÄTT utföra 
uppgifterna

Staten större andel Staten mindre andel

21 Lära nytt i arbetet Staten mindre andel Staten större andel

22 Tas kompetens tillvara Ingen skillnad

23 Utlopp för kreativitet Ingen skillnad

24 Kräver arbetet kompetenser du saknar Ingen skillnad

25 Hinna med arbetsuppgifter under ordinarie arbets-
tid

Ingen skillnad

26 Arbetar för mycket Ingen skillnad

27 Svårt att sova p g a tankar på jobbet Ingen skillnad

28 Utrymme för återhämtning efter en period med 
mycket jobb

Ingen skillnad

29 Kräver arbetet så mycket energi att ditt övriga liv 
påverkas negativt

Ingen skillnad

30 Balans mellan arbete och övrigt liv Staten större andel
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14 . 4 N ÅG R A G E N E R E LL A M Ö N S TE R

Lön och löneprocess
De statligt anställda akademikerna är statistiskt signifikant mindre nöjda med sin lön, totalt sett. 
Detta kan bland annat vara ett utryck för lönenivåer, lönetillväxt och löneprocess. Andelen statligt 
anställda akademiker som är mycket nöjda med hur lönen sätts på arbetsplatsen är statistiskt  
signifikant lägre än för andra akademiker (utvecklings och lönesamtal, förhandlingar). Det är  
också en signifikant lägre andel akademiker i staten som i hög utsträckning anser att lönen är 
skälig och avspeglar arbetsinsatsen. Avslutningsvis är det en signifikant högre andel akademiker 
i staten som anser att deras lön i låg utsträckning är rättvis i relation till kollegor med liknande 
arbetsuppgifter. Denna breda palett av negativa resultat för akademikerna i staten talar för att det 
finns en betydande potential för förbättring. Resultaten ligger även i linje med Arbetsgivarverkets 
undersökning riktad till nyanställda i statlig sektor som visar att högre löner är den viktigaste  
faktorn för att öka sektorns attraktivitet. 

Styrning och ledning av verksamheten
Även gällande den här arbetsdomänen är det flera aspekter som pekar i samma riktning. Det ger 
bilden av att domänen fångar in något som är relevant att beakta. En statistiskt signifikant lägre 
andel statligt anställda akademiker är nöjda med arbetsgivarens ledning och styrning av verksam
heten, totalt sett. Därutöver är det en statistiskt signifikant lägre andel akademiker i staten  
som anser att arbetsgivaren behandlar medarbetarna rättvist. Avslutningsvis är det en statistiskt 
signifikant lägre andel akademiker i staten som anser att arbetsgivaren driver verksamheten 
effektivt och ändamålsenligt. Denna palett av negativa resultat för akademikerna i staten talar 
för att det finns en betydande potential för förbättring av de statliga akademikernas uppfattning 
om arbetsgivarens ledning och styrning av verksamheten. Även inom det här området ger Arbets
givarverkets undersökning riktad till nyanställda stöd för utmaningarna – en effektivare verk
samhet anges som en viktig faktor för att öka den statliga sektorns attraktivitet.

Arbetsbelastning: negativ stress, återhämtning och balans i livet
22 procent av akademikerna i staten arbetar minst 45 timmar en normal arbetsvecka och sex  
procent arbetar minst 50 timmar en normal arbetsvecka. 29 procent av de statligt anställda  
akademikerna upplever i hög utsträckning negativ stress i arbetet och 12 procent upplever i mycket 
hög utsträckning negativ stress i arbetet. 37 procent av akademikerna i staten anser att de i låg ut
sträckning hinner med det som ska göras under ordinarie arbetstid och 11 procent anser att de inte 
alls eller i mycket låg utsträckning hinner med det som ska göras under ordinarie arbetstid. 24  
procent av akademikerna i staten har i hög utsträckning svårt att sova på grund av tankar på  
jobbet. 29 procent av de statligt anställda akademikerna anser att deras arbete kräver så mycket 
energi och engagemang att det påverkar övriga livet negativt. 

Även om ovanstående statistik inte statistiskt signifikant skiljer sig åt i förhållande till akademiker i 
andra sektorer ger det en tydlig fingervisning om att det finns en potential för förbättring. Där
utöver föreligger följande statistiskt signifikanta skillnader. En statistiskt signifikant större andel 
akademiker i staten anser att de i mycket hög utsträckning arbetar för mycket. En statistiskt  
signifikant större andel statliga akademiker anser att de inte alls eller endast i mycket låg ut
sträckning har utrymme för återhämtning efter en period med mycket jobb. En statistiskt  
signifikant högre andel av statligt anställda akademiker har i låg utsträckning balans mellan  
arbete och övrigt liv. Tecknen är för många för att avfärdas som orsakade av slumpen.
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Relation med närmaste chef: förväntningar, löpande stöd och feedback
Den här rapporten visar att det finns en betydande potential att förbättra dialogen mellan med
arbetare och närmaste chef i statlig sektor. Även om det på arbetsdomännivå inte föreligger några 
statistiskt signifikanta skillnader i förhållande till akademiker i andra sektorer, är det en statistiskt 
signifikant högre andel statligt anställda akademiker som inte pratar tillräckligt med närmaste chef 
om förväntningarna i arbetet. Det är en även en statistiskt signifikant lägre andel statligt anställda 
akademiker som anser att de i hög utsträckning får det stöd de behöver för att fullgöra arbets
uppgifterna på ett bra sätt.  Därutöver är det en nästan lika hög andel statliga akademiker som i låg 
(34%) som i hög (39%) utsträckning får regelbunden och konstruktiv feedback gällande arbets
prestationen av sin närmaste chef. Avslutningsvis är det endast 40 procent av de statligt anställda 
akademikerna som i hög utsträckning pratar stödjande med sin närmaste chef om arbetsbelast
ning, stress och balans i livet. Nästan en lika hög andel (34%) anser att de i låg utsträckning pratar 
stödjande med närmaste chef om arbetsbelastning, stress och balans i livet. Sammantaget ger detta 
en bild av att det finns en betydande potential för förbättring. Den här förbättringspotentialen 
understöds av Statskontorets undersökning om tilliten i statlig sektor. Där framgår att anställda 
i staten upplever mindre tillit från sin chef än i andra sektorer och att det mest effektiva sättet att 
öka tilliten är ett kompetent ledarskap som bidrar till utveckling i arbetet och till balans i livet.  
Ett förtroendefullt och kompetent ledarskap är nyckeln.
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