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Förord  
 
Civilekonomer är en grupp som arbetsgivare ställer höga krav på. Civilekonomer ställer också 
höga krav på sig själva och har höga ambitioner och karriärmål.  En tredjedel av förbundets 
medlemmar är chefer och många är vana att ta stort ansvar i organisationen eller företaget. Att 
lyckas i karriären går hand i hand med att må bra och nå balans i livet både i arbetet och 
privat. I Civilekonomernas idéprogram, framhålls förbundets uppgift att göra medlemmar och 
arbetsgivare medvetna om risksituationer och därigenom medverka till att medlemmarna når 
balans mellan arbete, familj och fritid.   

  
Föreliggande rapport om arbetsvillkor, arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa är en 
uppföljning av rapporten " Hur mår du" som publicerades år 2001. Årets rapport "Arbete 
befordrar hälsa och välstånd", visar att medlemmarna generellt sett upplever sig ha en god 
hälsa och en positiv inställning till livet. När vi tittar närmare på medlemmarnas svar kring 
arbetsmiljön, organisatoriska förutsättningar och arbetsrelaterad ohälsa, visar det sig att 
många medlemmar inte får tillräckligt stöd eller ledning i sitt arbete och att många redan i 
unga år uppvisar ohälsosymptom.  
 
Grunden för ett framgångsrikt arbetsliv är enligt Civilekonomerna att ta tillvara kraften och 
kompetensen som finns hos individen. Bra ledarskap, lokal lönebildning och 
kompetensutveckling ger förutsättningar för detta. Förbundet möts emellertid ofta av fall som 
påvisar brister i både ledarskapet och andra organisatoriska förutsättningar i arbetslivet. För 
förbundet är det därför viktigt att vara pådrivande och kontinuerlig uppmärksamma 
arbetsmarknadens parter och enskilda medlemmar om villkoren och möjligheterna till ett 
bättre arbetsliv. Rapporten är ett viktigt underlag för utvecklingen av förbundets 
medlemsservice i frågor som rör villkor, kompetens- och karriärutveckling. 
Civilekonomernas förhoppning är också att rapporten ska väcka intresse hos arbetsgivare och 
anställda för fortsatta samtal i dessa viktiga frågor.  
 
För textinnehåll och analys ansvarar enbart författarna.  
 
 
Oktober 2011 
 
Alexander Beck   Sara Lindberg 
Utredningschef    Utredare 
Civilekonomerna   Civilekonomerna  
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1. INLEDNING 
Under en ganska lång tid har medvetenheten och forskningen kring arbetets påverkan på hälsa och 
välbefinnande gradvis utökats. Att en mängd faktorer i arbetsmiljön och de villkor som gäller för 
arbetet påverkar hälsan hos både chefer och anställda har blivit väl fastställt i forskningen. Det är 
också något de flesta av oss har direkt eller sekundär erfarenhet av från vårt eget arbetsliv och 
vardagliga arbete. Civilekonomerna arbetar med ett antal frågor gällande arbetsvillkor och 
arbetsmiljö, och arbetsrelaterad ohälsa är en sådan viktig fråga för förbundet. Ett av Civilekono-
mernas fokusområden, vilka framkommer i åsiktsprogrammet, är att bidra till att förbättra 
medlemmarnas balans mellan arbete och privatliv. En del i detta arbete är att med jämna mellanrum 
ta reda på hur förbundets medlemmars hälsa och välmående hänger ihop med arbetssituationen och 
hur den upplevs.  

För tio år sedan gjordes en enkätstudie bland ett slumpmässigt urval av förbundets medlemmar som 
undersökte sambandet mellan ett antal arbetsrelaterade faktorer och medlemmarnas hälsotillstånd. 
Föreliggande rapport är en uppföljning av den förra rapporten. Nu har förbundet åter gjort en 
liknande enkätstudie för att ta reda på hur Civilekonomernas medlemmar upplever sin 
arbetssituation utifrån ett antal teman och för att se hur dessa hänger samman med medlemmarnas 
välbefinnande.  Det är viktigt att minnas att arbetssituationen är en, om än en mycket viktig, del av 
flera i det som påverkar individers upplevelse av välmående och balans i livet. Det privata livet med 
hemmiljö etcetera påverkar naturligtvis också. Då Civilekonomernas arbete främst handlar om 
medlemmarnas villkor på arbetsplatsen har denna undersökning fokuserat på dessa frågor i första 
hand.  

Syftet med undersökningen har varit att få en bild av medlemmarnas arbetsmiljö och hälsa. 
Undersökningen har också syftat till att ta reda på om vissa grupper av medlemmar (chefer 
respektive anställda, egna företagare, medlemmar inom olika sektorer, kvinnor respektive män samt 
olika åldersgrupper) har liknande eller olika situationer och hur hälsan påverkas av olika faktorer.  

Förhoppningen är att undersökningen kan utgöra ett underlag för arbetet med att påverka 
beslutsfattare samt väcka debatt i dessa viktiga frågor.  

Rapporten är uppdelad i inledning, resultat och ett avslutande kapitel om implikationer. Varje avsnitt 
i resultatkapitlet har en sammanfattning och en del med ”key-findings” som vi hoppas ska underlätta 
för läsaren.  

I bilaga 1 finns en metodbeskrivning, och till rapporten hör också en tabellbilaga med svar på 
samtliga frågor uppdelade i olika grupper. 
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2. RESULTAT 
Arbetsmiljö och hälsa är ett omfattande område där mycket forskning har bedrivits. Ett antal 
förutsättningar på arbetsplatsen har funnits ha betydelse för hur människorna som arbetar där mår. 
Arbetet kan vara en viktig del i att livet känns meningsfullt och bidra till att individen mår bra. Det 
kan också dessvärre vara del i att individer känner stress på ett negativt sett och i längden leda till 
svårare problem såsom exempelvis sömnproblem av olika slag, utmattningsdepression eller 
psykosomatiska besvär. Frågorna i enkäten rör sig kring olika faktorer som i forskningen har funnits 
kunna vara betydande för om arbetet blir en positiv kraft för hälsan eller en negativ påverkan.  

Resultaten presenteras utifrån de teman som framstod som de mest betydelsefulla i enkätsvaren. 
Först görs en genomgång av hur den upplevda hälsan ser ut hos respondenterna. Sedan kommer ett 
antal teman att gås igenom: 1) organisatoriska förutsättningar, 2) individens förhållningssätt, 3) 
relationer på arbetet, 4) skillnader mellan olika branscher och slutligen en del där de organisatoriska 
förutsättningarna, individens förhållningssätt och relationer på arbetet delvis vägs mot varandra för 
att hitta de potentiellt viktigaste områdena att arbeta vidare med för att öka hälsan hos 
medlemmarna.  

 

2.1. HÄLSA 

Hur en individ mår fysiskt och psykiskt beror på en rad olika faktorer som exempelvis 
biologiska/genetiska förutsättningar, individens sätt att vara och bete sig, den yttre miljön, arbets- 
och livsmiljö. I detta avsnitt presenteras individens uppfattning om sin egen hälsa. 

När vi talar om arbetsrelaterad ohälsa finns det ett antal symptom eller problemområden som är mer 
vanliga än andra. Vi ställde frågor om så kallade psykosomatiska symptom (exempelvis värk, 
magbesvär och huvudvärk), problem med minnet, sömnsvårigheter av olika slag, 
koncentrationssvårigheter, trötthet etc. Dessa symptom kan, såvitt vi vet idag, bottna i mer eller 
mindre fysiologiska och psykologiska orsaker. Att kunna känna glädje och uppskattning i arbete såväl 
som i privatliv, samt hur pass nöjd man är med olika delar av livet och balansen däremellan är andra 
viktiga aspekter av den psykiska hälsan.  

En fråga som forskning funnit säger en hel del om människors hälsa är den enkla frågan om hur ”man 
allmänt uppfattar sin hälsa relaterat till andra i samma ålder”. Medlemmar i Civilekonomerna 
bedömer generellt sin hälsa positivt. En femtedel tror att deras hälsa är mycket bra jämfört med 
andra i samma ålder. Bara ungefär en tiondel upplever den vara dålig i jämförelse. Totalt sett har 
kvinnor och män samma uppfattning om sin hälsa i denna fråga.  

 

Symptom på ohälsa 

Vad gäller de fysiska symptomen så är det nästan 80 % som har haft någon typ av diffus värk, 
magproblem, värk i axlar, nacke eller övre delen av ryggen, och/eller besvär med huvudvärk och 
migrän. Över en femtedel har haft det ofta eller varje dag, och det är vanligare bland kvinnor än 
bland män. Dessa symptom kan dels relateras till eventuellt dåliga ergonomiska förutsättningar på 
arbetet, dels till ohälsosamma stressnivåer. Dessa tar sig mycket ofta fysiskt uttryck i värk på grund 
av långvarig fysisk och mental anspänning.  
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SÖMN  

Ganska många, så mycket som en fjärdedel, har haft någon form av sömnproblem under året ofta 
eller varje dag. Det kan handla om att inte kunna somna, vakna flera gånger under natten och ha 
svårt att somna om eller att vakna mycket tidigt. Det är vanligare bland kvinnor än bland män, med 
undantag för de som har problem varje dag, då är det något vanligare bland männen. Det verkar 
också som att de som är 56 år eller äldre, har lite mer problem med detta än de som är yngre, särskilt 
i jämförelse med de som är under 35 år gamla. Att sömnen blir mindre djup med åren är fastlagt 
sedan tidigare, och kanske ligger detta faktum till grund för resultaten i undersökningen.   

Det är inte lika många som upplever sig ha varit trötta på grund av sömnproblem. De flesta har 
upplevt detta sällan eller ibland. Många verkar alltså ha problemen till en grad som de upplever sig 
kunna hantera. Samma mönster återkommer här gällande kön och ålder som för de som har 
sömnproblem.  

UTMATTNING OCH ÅTERHÄMTNING 

Det är nästan dubbelt så många kvinnor som män som instämmer precis i att de är i mycket stort 
behov av återhämtning. Av alla respondenter är det en tiondel som gör det, och 30 % som mer eller 
mindre instämmer i att de är i mycket stort behov av återhämtning. Med tanke på detta är det inte 
konstigt att 21 % instämmer i att de känner sig helt slut när de går från jobbet. Också detta är 
betydligt vanligare bland kvinnor än bland män.  

Efter dagens slit är det viktigt med återhämtning för att kunna möta en ny dag med ny kraft. Efter 
helgen är det viktigt att kunna möta en ny vecka och efter semestern är det viktigt att kunna möta 
ett nytt år/halvår. Majoriteten av medlemmarna är utvilade efter semestern (61 %), men en väsentlig 
grupp är det inte. 16 % är inte utvilade efter semestern. 31 % är heller inte utvilade efter helgen. 
Natten är än mindre tillräcklig som återhämtning. 43 % av Civilekonomernas medlemmar tycker inte 
att de känner sig utvilade och fyllda av energi efter en natts sömn. Det är färre yngre som känner sig 
utvilade, vilket mycket väl kan hänga samman med att de befinner sig i småbarnsåren.  Endast ca en 
fjärdedel tycker att de är utvilade efter natten. För män räcker nattsömnen för återhämtning i högre 
grad än den gör för kvinnor.  

Vad gäller hur mycket man har på gång i livet i övrigt, så verkar de flesta ha ett relativt fullbokat liv, 
så att de sällan känner sig utvilade. Åtminstone i någon utsträckning. Det ser ungefär likadant ut för 
chefer och anställda, och för kvinnor och män. Däremot skiljer det sig en del beroende på hur 
gammal man är; upp till ungefär 45 årsåldern är det ungefär hälften av alla medlemmar som sällan 
känner sig utvilade pga. att det är så mycket på gång hela tiden medan motsvarande andel är 28 % 
bland personer över 55 år. De olika sektorerna skiljer sig åt en hel del. Lugnast är det i den 
kommunala sektorn och minst lugnt i den privata. 45 % av respondenterna som arbetar i den privata 
sektorn tycker att de har så mycket på gång att de inte känner sig utvilade. Motsvarande andel i den 
kommunala sektorn är 35 %. 

KOGNITIV FÖRMÅGA  

Två av frågorna i enkäten tog upp kognitiva (som har med vår förmåga att tänka och hantera 
information att göra) symptom som är mycket vanliga vid olika stressrelaterade diagnoser, nämligen 
minne och koncentration. De flesta verkar inte ha haft så stora problem med detta. Endast 2 % har 
haft problemen i så hög utsträckning som varje dag. Över två tredjedelar hade dessa problem sällan 
eller ibland. Det är åter något vanligare bland kvinnor än bland män, med undantag för extremfallen 
av koncentrationssvårigheter varje dag, som är vanligare bland männen. När det gäller ålder är 
skillnaden störst mellan de yngsta som är upp till 35 år och de som är mellan 36 och 45 år. Gruppen 
36-45 åringar har det högsta medelvärdet, d.v.s. är den grupp som totalt sett har mest problem med 
att minnas och att ha glömt saker man brukar komma ihåg.  
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SKILLNADER I SYMPTOM PÅ OHÄLSA 

När det gäller ovanstående symptom visar alltså resultaten att kvinnor har mer symptom än män, att 
det inte finns många skillnader relaterade till sektor, inga skillnader relaterade till om man är egen 
företagare eller inte, och ingen skillnad relaterad till om man är chef eller inte (mer än förmågan att 
koncentrera sig som är något högre bland chefer). Som framkom finns vissa skillnader relaterade till 
ålder.  

 

SJUKNÄRVARO OCH ARBETSRELATERAD FRÅNVARO 

Det finns en hel del forskning om vad som leder till en ökad sjukfrånvaro, och några studier har också 
fokuserat på sjuknärvaron, dvs. att man går till jobbet trots sjukdom. Få studier har dock undersökt 
hur vanligt det är att människor stannar hemma av anledningar som direkt har med arbetet att göra. 
Det är ganska ovanligt att man stannar hemma från arbetet på grund av någon orsak som man 
relaterar till arbetet såsom för mycket att göra, konflikter eller dylikt. Det är ändå i genomsnitt 
ungefär 2 dagars frånvaro som Civilekonomernas medlemmar relaterar till dessa orsaker. Det är lika 
vanligt bland kvinnor som bland män, men betydligt vanligare i den statliga sektorn än i kommunala 
och privata sektorn (se medelvärde för antal dagar i figur nedan). Då vi kategoriserar antal dagar man 
varit hemma framkommer att det är 16 % av alla medlemmar som någon gång varit hemma pga. 
något som har med arbetet att göra, och 5 % som har varit hemma 6 dagar eller fler.  

 

Figur 1. Visar antal dagar som medlemmar i olika grupper varit frånvarande pga. arbetet eller gått till arbetet trots att 
man borde varit hemma.  

 

Då vi istället tittar på sjuknärvaro, dvs. att gå till arbetet trots att man med tanke på hälsotillståndet 
borde vara hemma, finns skillnader mellan män och kvinnor (se medelvärde för antal dagar i figur 
ovan). Det är vanligare att kvinnor är sjuknärvarande jämfört med männen och de har också fler 
dagars sjuknärvaro i genomsnitt. Det är dock inte vanligare bland chefer eller bland egna företagare. 
Anställda i statliga och privata sektorn har varit mer sjuknärvarande jämfört med anställda i den 
kommunala sektorn. Att ha sjuknärvaro kan bero på ett antal olika faktorer. Bland annat är det 
lättare att vara sjuknärvarande i vissa yrken. Om du är lite förkyld och har ett fysiskt lätt arbete i 
kontorsmiljö är det inga större problem att gå till jobbet, men om du däremot har ett fysiskt tungt 
jobb eller arbetar med exempelvis sjuka patienter kan en förkylning vara ett problem som gör att du 
är hemma. Sjuknärvaron säger också lite om det engagemang man känner i arbetet. Om vi tänker oss 
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två lika lätt sjuka individer där den ena är mycket engagerad i sitt arbete och trivs mycket bra medan 
den andra inte trivs och inte alls känner sig engagerad är risken/chansen större att den engagerade 
går till arbetet jämfört med den icke-engagerade. Det säger också någonting om vilken attityd till 
sjukfrånvaro som råder på arbetsplatsen och hos den enskilde. Om steget till att vara hemma är 
mycket stort pga. arbetsplatsnormer eller egna normer är sannolikheten större att individen är 
sjuknärvarande jämfört med en person som arbetar på en arbetsplats där de egna eller 
arbetsplatsens normer tillåter att vara hemma vid lättare sjukdom. Självklart är den ekonomiska 
aspekten också viktig; alla påverkas inte lika mycket ekonomiskt av karensdagen.  

 

Nöjd med livet 

Vad gäller nöjdhet i förhållande till olika delar av livet, så är de flesta åtminstone i någon grad nöjda 
med sin livssituation vad gäller arbetet och en övervägande majoritet är det vad gäller livet utanför 
arbetet. Nästan en femtedel av alla är absolut nöjda på arbetet, och över en tredjedel är det med 
livet utanför arbetet (se figur nedan). Att vara så positivt inställd till livssituationen utanför arbetet är 
vanligare bland kvinnor än bland män.  

 

Figur 2. Visar svar på frågan om man är nöjd med arbetet, livet utanför och balansen mellan arbete och övrigt liv. 

 

Egna företagare är lika nöjda som andra med livet utanför arbetet och med balansen mellan arbete 
och privatliv. Däremot är de betydligt mer nöjda med arbetet än övriga. Vad gäller livssituationen på 
arbetet och balansen mellan arbete och privatliv är chefer något mer nöjda med än vad personer 
utan personalansvar är. Hela 13 % av alla som har svarat är inte alls nöjda med sin livssituation på 
arbetet, vilket är så pass många att det borde väcka frågan om vad som ligger bakom detta och vad 
som eventuellt kan åtgärdas av det.  

Balansen mellan livet på och utanför arbetet är något som av många upplevs som ganska svår, men 
även gällande detta är många av de som har svarat på enkäten positivt inställda i någon grad. Under 
10 % är inte alls nöjda med balansen, och nästan en femtedel är absolut nöjda. Det ser ungefär 
likadant ut för kvinnor och män, medan chefer verkar ha lite svårare med balansen än övriga. 
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GLÄDJE OCH UPPSKATTNING I ARBETET 

Glädje och uppskattning i arbetet och privatlivet är värdefullt och kan göra att det är lättare att 
hantera krav och annan negativ påverkan. Det kan utgöra en buffert och ett skydd för hälsan. Det är 
en klar majoritet av Civilekonomernas medlemmar som känner glädje och uppskattning i arbetet, och 
som upplever att de klarar av svårigheter i arbetet (se figur nedan). En liten grupp (15 %) känner inte 

glädje i arbetet och kan alltså utgöra en riskgrupp för ohälsa.  

Det finns ett antal skillnader som vi vill lyfta fram: 

• Kvinnor upplever mer glädje och tillfredsställelse i privatlivet än män. 

• Personer med eget företag eller chefer upplever mer glädje, uppskattning och möjligheter att 
klara av problem och svårigheter i arbetet än andra. De känner dock lika mycket glädje och 
tillfredsställelse i privatlivet. 

• Yngre känner generellt mer glädje än äldre. 

Det finns inga skillnader relaterade till arbetsmarknadssektor. 

 

Figur 3. Visar andelen som under det senaste året känt glädje och uppskattning inom olika områden, samt upplevt att 
man klarar av problem.  

 

ARBETETS INVERKAN PÅ HÄLSAN 

Att arbetet påverkar oss på olika sätt är de flesta medvetna om. Vi ställde en fråga som handlade om 
huruvida Civilekonomernas medlemmar tror att de på lång sikt kommer att kunna jobba som de gör 
nu utan negativ påverkan på hälsan. Totalt svarar hela 22 % att de inte alls kan jobba på som de gör 
nu utan negativ inverkan på hälsan. Här är skillnaden mellan kvinnor och män ganska stor: 46 % av 
kvinnorna svarar nej, eller i liten grad medan motsvarande andel för männen är 37 %. Nära hälften av 
kvinnorna har alltså en arbetssituation som de själva inte alls tror är hållbar för den egna hälsan. 
Chefer har också en arbetssituation som inte tycks vara långsiktigt hållbar. Likaså personer mellan 36-
45 år. 
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Figur 4. Svar från olika grupper på frågan ”Tror du att du kommer kunna jobba som du gör nu utan att hälsan påverkas 
negativt av arbetet/ditt sätt att arbeta på lång sikt?”.  

 

SAMMANFATTNING 

Generellt sett verkar det som att Civilekonomernas medlemmar upplever den egna hälsan som god 
jämfört med andra människor i samma ålder och som att de är ganska nöjda med livet. Det finns 
dock en grupp individer som har en betydligt sämre hälsa än övriga. Om vi bildar en grupp av 
personer som har mycket ohälsa, en grupp av personer som har en mycket god hälsa och en 
mellangrupp framkommer att det framförallt är könstillhörigheten som skiljer sig mellan gruppen 
med mycket och stark ohälsa och den med mycket god hälsa, samt i viss mån ålderskategorierna. 
Sektorerna, chefskapet och eget företagande spelar ingen roll; personer med låg, medelgod och 
mycket god hälsa är jämt fördelade i dessa grupper. Kvinnor är dock klart överrepresenterade, och i 
viss mån också personer mellan 36-45 år, i gruppen med låg hälsa. Personer upp till 35 år finner vi 
oftast i gruppen med medelgod hälsa (det finns alltså en högre andel i denna åldersgrupp som har 
dålig hälsa och som har god hälsa). Personer från 46 år är alltså de som har den bästa hälsan utifrån 
de mått vi använt för att göra kategoriseringarna.   

KEY FINDINGS 

Ett antal fynd som särskilt sticker ut och kan vara viktiga att fundera vidare kring: 

• Hela 16 % av alla medlemmar har varit hemma någon gång senaste året pga. 
arbetsrelaterade orsaker såsom konflikter på arbetsplatsen eller utmattning. 

• Det är vanligare att anställda i den statliga sektorn har varit hemma av arbetsrelaterade 
orsaker än anställda i den kommunala och privata sektorn. 

• Det är mer vanligt att kvinnor går till jobbet trots att de med tanke på sitt hälsotillstånd 
borde stanna hemma än att män gör det. 

• En fjärdedel av alla medlemmar har haft någon form av sömnproblem – kvinnor oftare än 
män. 

• Nästan dubbelt så många kvinnor som män är i mycket stort behov av återhämtning. 

• 43 % av Civilekonomernas medlemmar känner sig inte utvilade efter en natts sömn. Yngre 
känner sig mindre utvilade än äldre. 
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• Män har oftare svåra koncentrationssvårigheter, det vill säga problem med koncentrationen 
varje dag, än kvinnor. 

• Åldersgruppen 36-45 år har mest problem med minnet vilket kan bero på åldersgruppens 
totala belastning i arbetet och livet i övrigt. 

• Strax över 10 % av medlemmarna är inte alls nöjda med sin livssituation på arbetet. 

• Egna företagare och chefer upplever mer glädje, uppskattning och möjligheter att klara av 
problem och svårigheter i arbetet än andra. 

• 25 % av kvinnorna och 19 % av männen tror inte att de kommer att kunna fortsätta att 
arbeta på det sätt de nu gör utan att det har negativ påverkan på deras hälsa. 

 

2.2. ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Detta tema handlar om de förutsättningar som kommer med arbetet, om företagets kultur, regler 
och hur de arbetsuppgifter man har ser ut. Samtliga frågor som kommer upp under detta tema 
påverkar naturligtvis också de förutsättningar individen har att själv välja förhållningssätt till arbetet. 
Samtidigt kan individens förhållningssätt påverka hur stor inverkan de organisatoriska 
förutsättningarna får på hälsan.  

 

ORGANISATIONENS HÄLSOFOKUS 

Något som det på senare tid har talats om i ökad omfattning är vilken roll arbetsgivaren ska ha i att 
bidra till att medarbetarna uppnår och bibehåller en god hälsa. Några sätt att arbeta med 
medarbetares hälsa är att erbjuda friskvård, använda sig av företagshälsovården, ha en medvetenhet 
och dialog kring hur arbetet påverkar hälsan och som organisation informera om hälsa, 
välbefinnande och stress. 

FRISKVÅRDSBIDRAG 

Företagens prioritering av medarbetarnas hälsa kommer bl a till uttryck i friskvårdsbidraget. 85 % av 
dem som svarat på enkäten får friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare (12 % får inte och 3 % har svarat 
att de inte vet). En fjärdedel får mer än 2500 kronor om året. Män rapporterar att de får 1918 kr/år 
och kvinnor 1882 kr/år vilket inte är en statistiskt säkerställd skillnad. Däremot finns en skillnad 
mellan de olika arbetsmarknadssektorerna (se figur nedan).  

  

Figur 5. Visar svar på frågan om hur mycket friskvårdsbidrag som medlemmarna får av sin arbetsgivare. Skillnader mellan 
olika arbetsmarknadssektorer presenteras. 
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Om vi tittar på antal kronor i genomsnitt får de inom staten 2157 kr/år, de inom det privata 1883 
kr/år och de inom de kommunala verksamheterna 1580 kr/år i friskvårdsbidrag. Som framgår av 
figuren ovan är exempelvis andelen som har mer än 2500 kr/mån 32 % inom statliga sektorn och 
bara 20 % inom den kommunala. Det finns inga skillnader relaterade till om man har ett eget företag, 
om man är chef eller relaterat till olika åldrar. 

INFORMATION OCH DIALOG KRING ARBETE OCH HÄLSA 

Organisationens hälsofokus kan också ta sig uttryck i hur mycket information om arbetets inverkan 
på hälsan som ges, vilken dialog som finns kring arbetets inverkan på hälsan och om hälsofrågor 
generellt får utrymme på exempelvis arbetsplatsträffar eller i utvecklingssamtalet. Över en fjärdedel 
(28 %) tycker inte att företaget ger någon sådan information över huvud taget. Strax under hälften, 
45 %, tycker att organisationen informerar i ganska hög eller mycket hög utsträckning. Kvinnorna ger 
företaget/organisationen något sämre betyg i detta avseende och likaså medarbetare jämfört med 
chefer. Som framgår av figuren nedan är det också en stor skillnad mellan olika sektorer; sämst är 
företag inom det privata på att informera om hälsa och stress.  

Information och kunskap är viktigt, men en kanske ännu viktigare aspekt är dialogen om själva 
arbetets påverkan på hälsan. Mönstret är ungefär detsamma som i frågan ovan; dvs. 26 % tycker inte 
alls att dialogen finns, 45 % tycker att den är ganska god eller mycket god. Här finns ingen skillnad 
mellan män och kvinnor. Däremot anser chefer att dialogen finns i högre utsträckning än andra. 
Detta kanske är ett tecken på en diskrepans gällande åsikter om hur en sådan dialog ska se ut och 
vad den ska innehålla, då chefen som är ansvarig för att hålla i den är mer nöjd än de anställda. Också 
här är skillnaden stor mellan de olika sektorerna; även här är den privata sektorn sämst på att hålla 
en sådan dialog (se resultaten i figuren nedan).  

 

Figur 6. Visar svar på frågorna om organisationens hälsofokus. Skillnader mellan olika arbetsmarknadssektorer 
presenteras.  

 

ARBETSTID OCH ÖVERTID. FAKTA OCH FÖRVÄNTNINGAR 

En viktig förutsättning för god hälsa och som kommer med arbetet, är de tidsmässiga ramar som 
gäller. Dels handlar det om hur mycket man har att göra, rent konkret. Både att ha för mycket eller 
för lite att göra på arbetet kan påverka hälsan negativt. En del av vad det handlar om är vilka 
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konkreta möjligheter vi har att begränsa vårt arbete i tid – hur ser regler och företagets kultur kring 
övertidsarbete ut? Är det okej att gå hem när arbetsdagen enligt anställningsavtalet är slut, eller 
förväntas man stanna kvar om det finns mycket arbete kvar att göra? Hur mycket faktisk övertid har 
man, oavsett vad reglerna och kulturen säger, och får man någon ersättning för detta arbete? 

ARBETSTID OCH ÖVERTID 

De allra flesta av Civilekonomernas medlemmar arbetar heltid, och en bra bit över hälften av alla 
arbetar övertid, i snitt 4,7 timmar i veckan. Ser man till skillnader mellan könen ser man att det är en 
större andel män bland dem som arbetar heltid. När det gäller övertidsmönstret gäller att det är en 
högre andel kvinnor som arbetar lite övertid och en betydligt högre andel män som arbetar mycket 

(tio timmar eller mer) övertid (se tabellbilaga 1).  

De flesta har inte rätt till någon ersättning för den övertid de arbetar (59 %), och de som får 
ersättning får det oftast i form av ledig tid (29 %). Endast 23 % får ersättning för sin övertid i form av 
pengar eller andra förmåner (se figur nedan). Hur övertiden ersätts tycks framförallt vara en fråga 
om vilken sektor individen arbetar inom och om han/hon har personalansvar eller inte. Det är 
betydligt vanligare att chefer avtalat bort rätten till övertidsersättning; 78 % av cheferna och 49 % av 
övriga har inte rätt till övertidsersättning. Som framgår av figuren nedan är det också framförallt 
inom den privata sektorn som övertidsersättningen inte finns. 

 

Figur 7. Svar på frågan om rätten till övertidsersättning. Observera att det var möjligt att ge flera svar varför summan 
överstiger 100 %. Skillnader mellan olika arbetsmarknadssektorer presenteras. 

 

NORMER OCH FÖRVÄNTNINGAR KRING ARBETSTID 

En ganska stor majoritet upplever att det finns en förväntan på att man som medarbetare ska arbeta 
övertid (se figur 8 nedan). Totalt 44 % upplever förväntningar att arbeta utöver ordinarie arbetstid i 
ganska hög eller mycket hög grad. Chefer upplever denna förväntan i högre grad än anställda. Detta 
behöver inte vara märkligt eftersom det går att tänka sig att chefskapet medför ett visst ökat ansvar 
att se till att saker blir gjorda även om arbetsdagen är slut. Även om denna förväntan att arbeta 
övertid finns bland de som svarat på enkäten, säger många också att det ändå accepteras att man 
bara arbetar sin ordinarie tid och inte mer.  



 
18 

 

Figur 8. Svar på frågan: ”Upplever du att det finns förväntningar på dig att arbeta utöver ordinarie arbetstid?”. Skillnader 
mellan män och kvinnor, samt mellan sektorerna presenteras. 

 

ATT VARA HEMMA FÖR VÅRD AV BARN 

En annan aspekt som har med tid att göra är frånvaro för vård av sjukt barn och hur arbetsgivaren 
uppfattas se på detta. Nästan hälften tycker att arbetsgivaren verkar tycka att det är vare sig positivt 
eller negativt att vara hemma för vård av barn (VAB), att förhållningssättet är ganska neutralt. 
Ungefär en tiondel upplever att uppfattningen är negativ, vilket kan bidra till att man känner stress 
över att behöva frånvara, i vissa perioder relativt ofta, när man har barn. En fjärdedel anser att 
arbetsgivaren ser på det som någonting positivt att man som anställd är hemma och vårdar sitt barn. 
Anställda i den privata sektorn uppfattar inte lika ofta sin arbetsgivare som positivt inställd till 
frånvaro på grund av vård av barn som anställda i övriga sektorer (se figur nedan). 

 

Figur 9. Hur upplever du att din arbetsgivare ser på att vara hemma och vårda sjuka barn? 

 

De som har barn svarar ungefär likadant som de som inte har barn. Medlemmar med barn anser att 
arbetsgivaren är något mer positiv än övriga som har en större tendens att svara ”varken eller”.  

 

TYDLIGHET 

En annan viktig del i arbetet som har visat sig påverka nivån av stress hos många medarbetare (och 
chefer) är graden av tydlighet: Har det gjorts tydligt vad som förväntas av en? Är arbetsuppgifterna 
väldefinierade eller otydliga? Är överordnad chef tydlig med sina egna förväntningar och vilka 
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förväntningar som gäller för hur mycket man ska arbeta och prestera? Allt detta påverkar 
möjligheten att veta om man har presterat tillräckligt, om det är okej att gå för dagen, om man kan 
tillåta sig återhämtning eller tar med sig jobbet hem och så vidare.  

OTYDLIGT SLUT 

Totalt sett är det en stor grupp av Civilekonomernas medlemmar som upplever att de har ett arbete 
där de oftast kan göra allting lite bättre. Mer än hälften (56 %) upplever att de alltid eller ofta kan 
göra allting bättre och om vi inkluderar de som också svarat att det ibland är så är andelen 90 %. Det 
är alltså en stor grupp som kan sägas ha ett otydligt slut på arbetsuppgiften – den kan alltid göras lite 
bättre. Som framgår av figuren nedan är det en högre andel chefer som har detta otydliga slut 
jämfört med övriga, men även män tillhör denna grupp. Relaterat till denna fråga är hur bra individen 
är på att själv kunna avgöra när det utförda arbetet är tillräckligt bra, även om uppgifternas slut är 
otydliga. Svaren på denna fråga visade inte på samma skillnad mellan chefer och övriga, men den 
visade på att kvinnor och yngre har något svårare att avgöra när det de gör är tillräckligt bra (se 
tabellbilaga). 

 

Figur 10. Svar på frågan: ”Har du ett arbete där du oftast kan göra allting lite bättre?”. Skillnad mellan chefer och 
anställda presenteras. 

 

TYDLIGA ARBETSUPPGIFTER 

Ungefär 60 % anser i ganska hög grad eller mycket hög grad att de har väldefinierade 
arbetsuppgifter. En ännu högre andel (85 %) anser att de har en tydlig bild av vad de ska göra i 
arbetet. Det är framförallt chefer som verkar ha en tydligare bild av vad de förväntas göra i arbetet. 
Det finns i övrigt inga skillnader mellan män och kvinnor, mellan olika sektorer, eller mellan olika 
ålderskategorier i dessa frågor (se figur nedan). 
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Figur 11. Svar på två frågor om arbetsuppgifternas tydlighet. Som framgår av förklaringsrutorna motsvaras fälten av, från 
vänster till höger, ”Nej, inte alls”; ”Ja, i liten grad”; ”Ja, i ganska hög grad”; ”Ja, i hög grad”; ”Ja, i mycket hög grad”. 

 

TYDLIGHET I  MÅL OCH ÅTERKOPPLING  

Hur ofta Civilekonomernas medlemmar får sin prestation mätt kan för somliga leda till en ökad 
tydlighet gällande huruvida man har gjort tillräckligt bra ifrån sig eller inte, och utgöra en stressfaktor 
för andra. Här finns alla extremer, från att man lever med stor otydlighet utan att man alls får sin 
prestation mätt, till att prestationen mäts kontinuerligt under arbetsdagen och att ens resultat är 
synliga för alla kollegor. Det är mycket ovanligt bland Civilekonomernas medlemmar att prestationen 
mäts veckovis eller oftare (14 %). Som framgår av figuren nedan är det t o m 20 % som svarar att 
prestationen inte alls mäts. 49 % svarar att den mäts någon/några gånger årligen. Inom det privata 
mäts prestationen oftare. Det är också en något högre andel män, chefer och yngre som anger att 
prestationen mäts lite oftare. 

 

Figur 12. Svar på frågan: ”Hur ofta mäts din prestation?” 

 

En majoritet svarar  (52 %) att deras chefer är någorlunda tydliga med hur mycket de förväntar sig att 
de ska jobba, och anser att de får en tydlig återkoppling på hur mycket de förväntas prestera. Som 
framgår av figuren nedan är det strax under en femtedel som inte alls får detta kommunicerat till sig 
och ytterligare 30 % som får det endast i liten grad. Det är alltså närmare hälften av förbundets 
medlemmar som inte får tydlig återkoppling på förväntad prestation i tillräckligt hög utsträckning (se 
figur nedan). En högre andel chefer jämfört med övriga medlemmar tycker att de får en tydlig 
återkoppling på sin prestation, och likaså finns en liten skillnad mellan åldersgrupperna (se figur 
nedan). En något högre andel yngre anser att chefen är tydlig med hur mycket individen förväntas 
prestera. Åldersgruppen 36-45 år är en stor åldersgrupp bland förbundets medlemmar och denna 
grupp får alltså en relativt sett stor betydelse då vi studerar medelvärden, eller stapeln med samtliga 
svar. Inom den privata sektorn är chefer också något mer tydliga med hur mycket medarbetare 
förväntas prestera än i övriga sektorer.  
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Figur 13. Svar på frågan: ”Är din chef tydlig med hur mycket du förväntas prestera?”. Skillnader mellan åldersgrupper 
presenteras.  

 

TEMPO OCH BELASTNING 

Om arbetet löper på i ett någorlunda jämt tempo, eller innebär stora återkommande deadlines under 
året kan påverka hälsa och trivsel på arbetet – lite beroende på vilken personlighet man har och hur 
man hanterar tillfällig hög stress. En del individer både arbetar och mår bra under sådana tillfälliga 
perioder av mycket hög arbetsbelastning och andra har svårt att klara av det. Vilken effekt det får 
hänger ihop med huruvida man har möjlighet att efter en sådan period av hög arbetsbelastning dra 
ner på tempot och arbeta lite mindre för att hämta krafter och återställa sig inför nästa period av 
högt tempo. Mångas arbeten innebär ett ojämnt tempo över året, de allra flesta har någon grad av 
toppar och dalar i arbetsbelastning.  

En av frågorna i detta ämne i enkäten handlade om i vilken grad man tycker att arbetet löper på med 
ungefär samma tempo under året. De flesta (61 %) svarar ”ja” i olika grad på frågan om arbetet löper 
på med samma tempo under året, och 39 % tycker inte alls att det gör det. Många ekonomer är 
bundna till bokslutsperioder som ofta är intensivare än andra och detta är en rimlig förklaring till 
svaren. Även i den här frågan finns skillnader relaterade till arbetsmarknadssektor (se figur nedan), 
men dock inte till kön, ålder eller chefskap. Mest tycks tempot variera inom den kommunala sektorn.  

 

Figur 14. Svar på frågan: ”Är ditt arbete sådant att det löper på med ungefär samma tempo under året?”. Skillnader 
mellan sektorer presenteras.  

 

Relaterat är också om man har ett antal deadlines under året. I den här frågan rapporterar en högre 
andel kvinnor och chefer att de har stora deadlines, och bland de äldre är det en lägre andel som 
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rapporterar om detta. Bland kvinnorna är det exempelvis 38 % som svarar att de i mycket hög grad 
har återkommande deadlines under året (se figur nedan för könsskillnader).  

 

Figur 15. Svar på frågan: ”Är ditt arbete sådant att du har ett antal stora återkommande deadlines under året?”. 
Skillnader mellan män och kvinnor presenteras. 

 

INFLYTANDE ÖVER TEMPO OCH MÖJLIGHET TILL ÅTERHÄMTNING I ARBETET 

Möjligheten att dra ned på tempot efter en tid av extra ansträngning ser lite olika ut. 39 % av dem 
som har svarat uppger att de har möjlighet att sakta in och arbeta lite mindre ett tag. Ungefär lika 
stor andel (36 %) tycker inte att de kan det (se figur nedan). Chefer verkar ha svårare än andra att ta 
det lugnare efter stressiga perioder (42 % av cheferna tycker inte att de kan det) och medlemmar 
med eget företag har lättare att styra sin arbetsbörda och ta det lugnare när det behövs (52 % tycker 
att de kan det).  

 

Figur 16. Svar på påståendet: ”Om det är stressigt på jobbet under en tid kan jag dra ned på tempot och arbeta lite 
mindre under andra perioder”. Skillnader mellan chef, anställd och personer med eget företag presenteras. 

 

KVANTITATIV BELASTNING  

För att få en uppfattning om den belastning Civilekonomernas medlemmar har i arbetet ställdes tre 
frågor om detta. Dels om man anser att man har för lite att göra, om man har alldeles för mycket att 
göra och om man drar in på lunchen för att hinna med. Det är mindre än 10 % som svarar att de har 
för lite att göra. Hela 40 % anser att de i ganska hög, hög eller mycket hög grad har för mycket att 
göra. Det är 65 % som svarar att det händer att de drar in på lunchen för att hinna med.  
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När frågorna analyseras tillsammans framgår tydligt stora könsskillnader; kvinnor anser i högre grad 
att de har mycket att göra jämfört med män. Nästan hälften av kvinnorna (44 %) tycker att de har för 
mycket att göra jämfört med 36 % av männen. Vidare framkommer stora skillnader relaterade till om 
man är chef eller inte; chefer upplever en mycket större belastning jämfört med övriga. Personer i 
ålderskategorin 36-45 år redovisar också en högre belastning (i viss mån upp till 55 år) till skillnad 
från de yngre (upp till 35 år) och de äldsta (mer än 55 år).  

 

Figur 17. Svar på frågan: ”Har du alldeles för mycket att göra?”. Skillnader mellan män och kvinnor presenteras. 

 

ANSVAR OCH SVÅRIGHETSGRAD 

Att arbetet matchar den kompetens man har och inte blir vare sig allt för svårt eller utan utmaningar 
kan också vara viktigt för individens utveckling, hälsa och välbefinnande. Den nivå av ansvar man har 
bör också matcha vad man känner sig bekväm med och det mandat att fatta beslut man har eller inte 
har. De flesta tycker inte att de har vare sig för stort ansvar i sitt arbete, eller uppgifter de inte klarar 
av. 60 % tycker inte alls att man har för stort ansvar i arbetet, övriga i olika grad (se nedan). Det finns 
inga skillnader mellan män och kvinnor, yngre och äldre, chefer och anställda eller mellan sektorer.  
Bland egenföretagarna däremot är det en större grupp som tycker att ansvaret känns alltför stort (se 
figur nedan). Detta är inte konstigt då man ju ofta är helt och hållet ansvarig för hela verksamheten 
som egenföretagare.  

 

Figur 18. Svar på frågan: ”Har du ett alltför stort ansvar i ditt arbete?”. Skillnader mellan medlemmar som har eget 
företag och inte presenteras. 
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Relaterat till frågan ovan är om man har arbetsuppgifter som man anser är för svåra att klara av. 
Totalt 56 % svarar att de inte alls har det, 34 % tycker att de har det i liten grad och endast 10 % 
tycker alltså att de har det i ganska hög eller mycket hög grad. Här finns små skillnader som visar att 
en något högre andel män, yngre och anställda har för svåra arbetsuppgifter. 

 

RUTIN OCH UTMANINGAR  

Att arbetet innehåller en balans mellan rutiner och utmaningar är för de allra flesta önskvärt. Vad 
som gör att det blir balans är dock godtyckligt. På frågan om man saknar utmaningar i arbetet svarar 
dock ungefär en fjärdedel av alla medlemmar att de gör det i ganska hög till mycket hög grad. Om vi 
inkluderar alla som svarat ja i någon mån är det nära hälften som uppger att de saknar utmaningar i 
arbetet (se figur nedan)! Huruvida ens arbete har blivit mer eller mindre rutin som man kan sköta 
utan vidare ansträngning hänger också ihop med detta, och här är det drygt en fjärdedel som i 
ganska hög grad eller mycket hög grad tycker det. Mer än hälften (56 %) tycker att det blivit rutin i 
någon mån. Ungefär hälften av medlemmarna saknar alltså utmaningar i arbetet och ungefär lika stor 
andel tycker att arbetet blivit rutin. Även i denna fråga är skillnaden störst mellan chefer och 
anställda – det är en betydligt lägre andel chefer som tycker att arbetet blivit rutin.  

 

Figur 19. Svar på frågorna om utmaningar och rutin i arbetet. Skillnad mellan anställd - chef presenteras. 

 

DISTRAKTORER I ARBETET 

Den ökade användningen av teknik har inte bara lett till ökad tillgänglighet och möjlighet att arbeta 
hemma. Ibland fungerar inte tekniken som den ska, och då är det inte alltid individen själv har 
kompetensen att åtgärda problemet, utan blir avhängig någon annan för att kunna fortsätta att 
utföra sitt arbete. Denna maktlöshet inför tekniken, och den tid det kan ta från arbetet, är något som 
leder till stress för många. Krångel med tekniken över huvud taget har visat sig vara något som har 
potential att öka stress. Denna stressfaktor är närvarande i arbetet för de flesta i någon, men inte i så 
hög grad. 29 % tycker att tekniken i ganska hög grad eller mycket hög grad krånglar ofta.  

Organisationsförändringar av olika slag och omfattning anses av de flesta numera som något 
nödvändigt för att utveckla företag. Icke desto mindre tar de mycket tid och kraft och utgör för 
gemene man en slags distraktor i arbetet. De kan även vara en stor belastning för människor som har 
svårt för förändringar eller drabbas negativt av dem. De flesta, hela 82 %, har erfarit 
organisationsförändringar under det senaste året. Här är skillnaderna relativt stora mellan sektorerna 
och mellan chefer och övriga. Inom den privata sektorn tycks det vara en större grupp som 
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rapporterar om omfattande förändringar, medan gruppen som inte alls varit med om förändringar är 
ungefär lika stor i de tre sektorerna. Bland cheferna är det också en större grupp som varit med om 
omfattande förändringar (se figur nedan).  

 

Figur 20. Svar på frågan: ”Har du varit med om stora förändringar i arbetet under det senaste året?” Skillnad mellan 
sektorer och chef - anställd presenteras. 
 

Ytterligare en komponent som handlar om individens möjlighet att skapa förutsättningarna kring 
arbetet handlar om hur ofta man blir störd i arbetet (via ständigt inkommande mejl och 
telefonsamtal, kollegor som kommer med frågor etcetera). 71 % av kvinnorna och 65 % av männen 
uppger att de i ganska hög till mycket hög grad blir störda och avbrutna i arbetet. Väldigt få tycks ha 
lugn och ro i arbetet och får arbeta ostört; totalt sett är det 9 % som får det.  

 

Figur 21. Svar på frågan: ”Blir du ofta avbruten och störd i ditt arbete?” Skillnad mellan män och kvinnor, och mellan chef 
och anställd presenteras. 

 

Här är skillnaderna ganska stora mellan män och kvinnor, och mellan chefer och övriga. En betydligt 
större grupp kvinnor och chefer tycks bli störda i arbetet (se figur ovan). Att cheferna blir det kan ses 
som en naturlig del av att arbeta med personalansvar och med att vara ansvarig för de 
arbetsprocesser som är igång. Varför kvinnorna upplever detta kan hänga ihop med den större 
belastning som kvinnor generellt upplever enligt undersökningen. Det kan också bero på att många 
drar sig mindre för att ”störa” en kvinna än en man, bero på att kvinnor är mer benägna att vilja 
hjälpa till eller har svårare att säga ifrån och därmed blir mer störda. En möjlig förklaring kan förstås 
också vara att kvinnor och män har delvis olika arbeten där man blir olika mycket störd, eller att 
kvinnor och män blir lika mycket avbrutna i arbetet, men att kvinnor upplever det som ett större 
avbrott i arbetet än män.  
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HEMARBETE 

Möjligheten att kunna arbeta hemma kan vara ett sätt att styra sin tid och öka flexibiliteten i livet. 
Dessutom är det förstås en extra fördel för de som har långa restider. De flesta av respondenterna 
säger sig ha möjlighet att kunna jobba hemma i någon mån (endast 12 % säger sig inte ha någon 
möjlighet till det, se figur nedan) – män i högre grad än kvinnor, och personer med personalansvar i 
högre grad än de utan personalansvar. Skillnaden mellan män och kvinnor skulle kunna bero på att 
man använder sig av olika strategier för att få vardagen att gå ihop. Kvinnor har länge arbetat deltid, 
framför allt under åren med småbarn, medan detta kanske inte är lika accepterat att göra som man 
som då arbetar hemma istället. Skillnaderna kan också bottna i att en högre andel män bland 
Civilekonomernas medlemmar har befattningar där större inflytande generellt ingår. Män har alltså 
större möjligheter att arbeta hemma, äldre mer än yngre, egna företagare och chefer mer än övriga. 
Ingen skillnad mellan sektorerna framkom.  

 

Figur 22. Svar på frågan: ”Har du möjlighet att arbeta hemma om du skulle vilja?”. Skillnader mellan män och kvinnor 
presenteras.  

En extraanalys visar att de som har möjlighet att arbeta hemifrån också är de som arbetar mest på 
sin fritid genom att vara tillgängliga på mobilen, förbereda morgondagens arbete hemifrån på 
fritiden etc. Hemarbete suddar alltså ut gränserna mer mellan arbete och fritid.  

 

SAMMANFATTNING 

Arbetsgivarna verkar i ganska hög utsträckning ha satsat på friskvårdspeng som ett sätt att främja 
medarbetarnas hälsa, och kanske även som ett sätt att vara en arbetsgivare som attraherar 
kompetent personal. Hur det ser ut med de övriga faktorerna tycks skilja sig åt lite mer. Många tycker 
exempelvis inte att den organisation de jobbar för informerar särskilt mycket om hälsa. Många tycker 
heller inte att det finns någon dialog kring arbetets påverkan på hälsan, något som kanske är bland 
det viktigare för att kunna ha ett förebyggande förhållningssätt och undvika sjukskrivningar av 
arbetsrelaterade orsaker. De organisatoriska faktorer som undersökningen fokuserade på utöver 
organisationens hälsofokus är ramar och normer kring övertid, möjlighet till hemarbete, tillgänglighet 
på fritiden, tydlighet gällande arbetsuppgift, förväntningar och återkoppling, tempo och deadlines, 
nivå av belastning, ansvar och svårighet samt olika distraktorer i arbetet. Här framkom en del 
intressanta resultat som tas upp under nedanstående rubrik. 

 

KEY FINDINGS 
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• 85 % får friskvårdspeng. Andelen som inte får någonting är störst inom den privata sektorn 
och lägst inom staten. Anställda inom staten har en stor grupp som får 2500 kr eller mer.  

• Mer än en fjärdedel av medlemmarna anser att det saknas information och dialog kring 
arbetets inverkan på hälsan. De privata företagen ges sämst betyg i detta avseende.  

• En majoritet av Civilekonomernas medlemmar har avtalat bort sin rätt till övertid, vanligare 
inom det privata. 78 % av cheferna och 49 % av övriga har inte rätt till övertidsersättning.  

• 22 % upplever att det inte alls är accepterat att bara arbeta ordinarie arbetstid. 

• 90 % av medlemmarna anser att de ibland, ofta eller alltid kan göra allt bättre på jobbet – de 
har arbetsuppgifter med otydliga avslut. 

• 20 % uppger att deras prestation aldrig mäts, 14 % uppger att den mäts varje vecka eller 
oftare. 

• Nästan en femtedel av medlemmarna har chefer som inte alls är tydliga med hur mycket de 
förväntar sig att de ska jobba och som inte alls ger tydlig återkoppling på utfört arbete. 

• 48 % av de anställda i kommunal sektor har i hög grad arbeten med toppar och dalar i tempo 
och belastning. Det är en högre andel jämfört med övriga sektorer. 

• En högre andel kvinnor jämfört med män arbetar mot återkommande deadlines (38 % 
jämfört med 27 %). 

• 42 % av cheferna kan inte dra ner på tempot efter en tid av hög ansträngning (jämfört med 
36 % av samtliga förbundets medlemmar). 

• 65 % drar ibland in på lunchen för att hinna med sitt jobb. 

• 70 % svarar att de har alldeles för mycket att göra i någon grad. Högre andel kvinnor jämfört 
med män (73 % jämfört med 67 %).  

• 47 % saknar i någon mån utmaningar i arbetet, chefer i lägre utsträckning än andra (36 %). 

• 91 % blir störda i någon grad när de arbetar (av inkommande mejl, telefonsamtal, kollegor 
etcetera).  

• 71 % av kvinnorna och 65 % av männen upplever i hög eller mycket hög utsträckning att de 
blir störda och avbrutna i arbetet.  

   

2.3 INDIVIDENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Vi har nu studerat individens hälsa i det första avsnittet, de organisatoriska förutsättningarna och 
nedan presenteras det som mer skulle kunna ses som individens förhållningssätt till sig själv och sina 
behov, samt till arbetet. Gränsen mellan ”hur man har det och hur man tar det” är inte skarp, och det 
som presenterats ovan innehåller också en stor del som handlar om hur individen ”tar det” på 
samma sätt som det som kommer nedan till viss del också handlar om hur individen ”har det”.  

 

GRÄNSEN MELLAN ARBETE OCH FRITID  

Den tekniska utvecklingen har fört med sig att anställda ständigt kan vara tillgängliga, och inte alltid 
är beroende av att vara på arbetsplatsen för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Detta kan 
försvåra gränsdragningen mellan arbete och fritid. En hög andel (24 %) är varje dag tillgängliga för 
samtal, mejl eller möten gällande arbetet under sin lediga tid, 29 % är det aldrig eller sällan. Det är 
mycket vanligare att chefer är ständigt eller åtminstone dagligen tillgängliga jämfört med anställda. 
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Likaså är det mycket vanligare att medlemmar som arbetar inom det privata är det jämfört med 
medlemmar inom kommunal och statlig sektor (se figur nedan).  

 

Figur 23. Svar på frågan: ”Hur ofta är du tillgänglig för arbetsrelaterade ärenden per telefon, mejl, möten etc. på din 
lediga tid (kvällar, helger eller semester)?”. Skillnader mellan sektorer presenteras. 
 

De flesta använder sig i någon utsträckning av sin fritid för att förbereda sig för nästa arbetsdag, men 
att göra det dagligen är ovanligt (endast 3 % gör det som framgår av figuren nedan). 32 % gör det 
sällan, 34 % ibland och 22 % gör det ofta eller dagligen. Åter är det chefer som gör det i högre 
utsträckning än anställda (se figur nedan). Det finns också skillnader mellan män och kvinnor där 
resultaten visar att en större grupp män förbereder arbetet på sin lediga tid och är tillgängliga på sin 
lediga tid. I båda frågorna gäller också att det är vanligare att privatanställda förbereder 
morgondagen hemma och är tillgängliga på telefon, mejl etc. på sin lediga tid. Företagare är också 
mer tillgängliga och använder mer av sin fritid till arbetet. 

 

Figur 24. Svar på frågan: ”Hur ofta förbereder du arbetet inför morgondagen på din lediga tid?”. Skillnader mellan chef- 
och anställd presenteras. 

 

ENGAGEMANG OCH DRIVKRAFT 

Att arbeta mycket och att ta med sig arbetet hem behöver inte nödvändigtvis vara negativt i sig. Det 
hänger naturligtvis ihop med hur våra liv ser ut i övrigt, om vi tycker att arbetet är stimulerande och 
meningsfullt samt hur högt vi värderar arbetet i förhållande till andra komponenter i våra liv.  

De flesta som har svarat på enkäten är i ganska hög utsträckning engagerade i sitt arbete. På frågan 
om de brinner för sitt arbete, vilket betecknar ett högt engagemang (och möjligen kan vara ett 
tecken på överengagemang och en riskfaktor för utmattning), är det hälften som instämmer i 
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påståendet (21 % instämmer inte) (se figur nedan). Chefer tycks göra det i högre grad än anställda – 
kanske förutsätter en befordran till chef att man är starkt engagerad, kanske följer ett ökat 
engagemang med det ökade ansvaret.  

 

Figur 25. Svar på påståendet: ”Jag brinner för mitt arbete”. Skillnader mellan den yngsta åldersgruppen, chefer, 
medlemmar med eget företag samt totalen presenteras. 

 

GRÄNSSÄTTNING OCH EGENOMSORG 

En annan viktig del i vad som avgör huruvida det blir en negativ påverkan på hälsan handlar om i 
vilken grad individen sätter sig själv och sina behov I centrum, lyssnar på sin kropp och tar sig tid till 
återhämtning vid behov. Ger medlemmar i Civilekonomerna sig själva den tid de behöver för att ta 
igen sig efter att ha ansträngt sig, eller har de kanske en tendens att glömma bort att känna efter hur 
de mår? Nästan dubbelt så många kvinnor som män svarar ”stämmer precis” på påståendet att de 
har en tendens att ta på sig mycket arbete och ansvar och glömma bort sig själva och sin hälsa (se 
figur nedan). Det är också vanligare bland chefer än bland anställda, såväl som bland egenföretagare 
i förhållande till övriga.  

På samma sätt ser det ut gällande att man har en tendens att glömma bort sin hälsa när man är inne i 
ett intensivt eller intressant projekt. I båda dessa frågor är det runt en femtedel av alla som 
instämmer precis.  

Det är också viktigt huruvida man kan/upplever att man kan sätta stopp om det nu skulle bli för 
mycket att göra för att man ska må bra. 27 % av alla medlemmar tycker att de kan säga stopp om 
pressen ökar för mycket och nära hälften (49 %) tycker inte alls att de kan det. I just denna fråga finns 
inga skillnader mellan män och kvinnor, yngre och äldre, chefer eller egna företagare.  

Ytterligare en fråga som mäter förmågan att säga ifrån när det behövs och värna sig själv är frågan 
om man har svårt att säga ifrån om arbetsbelastningen blir för hög. 44 %, alltså nära hälften av alla 
medlemmar, har svårt att säga ifrån när arbetsbelastningen blir för hög. Här finns en viss skillnad 
mellan könen som visar att kvinnor har svårare med detta än vad män har (se figur nedan). 
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Figur 26. Svar på frågor om egenomsorg och gränssättning. Skillnader mellan män och kvinnor presenteras.  

 

I samtliga frågor som handlar om gränssättning och egenomsorg tycks det vara mer en fråga som 
handlar om kön och rollen som chef än om sektor eller ålder. Det är alltså kvinnor som har problem 
med denna förmåga i högre grad än män, och chefer i högre grad än andra. Totalt sett är andelen 
som har problem att värna sig själv när pressen på arbetet ökar så pass hög att detta definitivt är ett 
viktigt område att arbeta vidare med. 

 

DELAKTIGHET 

Slutligen är det viktigt i hur hög utsträckning man är delaktig i att skapa sina arbetsuppgifter och den 
roll man har på arbetsplatsen. De flesta, 74% %, känner sig åtminstone ganska  delaktiga i att skapa 
sina arbetsuppgifter och den roll de ska ha på arbetet. 46 % tycker att de kan det i mycket hög eller 
hög utsträckning. Män, äldre, chefer och egenföretagare i högre utsträckning än andra (se nedan). 
Denna delaktighet kan bidra till engagemang och trivsel, till känsla av kontroll och till lojalitet med 
arbetsgivaren. Delaktighet och inflytande borgar också för en bättre hälsa. På grund av detta är det 
också viktigt att lägga märke till att hela 26 % inte känner sig delaktiga, eller endast gör det i liten 
grad. 

 

Figur 27. Svar på frågan: ”Är du delaktig i att skapa dina arbetsuppgifter och din roll?”. Skillnader mellan män och 
kvinnor, medlemmar med eget företag, chefer och två olika ålderskategorier presenteras.  

SAMMANFATTNING 
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När vi har tittat på de faktorer som kan sägas handla lite mer om hur individen förhåller sig till sitt 
arbete och sin hälsa har vi sett att kvinnor generellt har svårare än män med förmågan till 
gränssättning och egenomsorg. Ett undantag gäller att förebereda sig inför arbetet under sin lediga 
tid, något som män gör i högre utsträckning än kvinnor. I viss mån har även chefer problem med 
gränssättning och egenomsorg, men skillnaden mellan chefer och anställda är inte lika markant som 
mellan män och kvinnor. Vad gäller delaktighet, drivkraft och engagemang ser det ungefär lika ut för 
de olika grupperna. 

 

KEY FINDINGS 

• 24 % av förbundets medlemmar är tillgängliga för arbetsrelaterade ärenden på sin lediga tid 
varje dag (28 % av männen och 21 % av kvinnorna). Ytterligare 28 % av männen och 22 % av 
kvinnorna är det ofta. Anställda i privat sektor är det i högre grad än övriga (26 % jämfört 
med 14 % i den kommunala sektorn respektive 16 % i den statliga). 

• 35 % av alla chefer förbereder ofta eller alltid/varje dag sitt arbete på sin lediga tid jämfört 
med 17 % av övriga. 

• 25 % av kvinnorna instämmer precis med att de har en tendens att ta på sig mycket arbete 
och ansvar och ibland glömma bort sig själva och hur de mår. Det är nästan dubbelt så många 
som bland männen. 

• 49 % tycker inte att de kan sätta stopp om pressen ökar för mycket, och 44 % har svårt att 
säga ifrån om arbetsbelastningen blir för hög. 

 

2.4. RELATIONER PÅ JOBBET 

Den sociala miljön på arbetsplatsen blir ibland bortglömd när det talas om arbetsmiljö, men hur 
relationerna i arbetsgruppen och mellan anställda och närmsta chef ser ut kan vara mycket viktiga 
faktorer för såväl trivsel på arbetet som för hälsa och välbefinnande. Om dessa relationer av någon 
anledning inte fungerar på ett bra sätt, eller till och med är destruktiva med förekomst av svåra 
konflikter och mobbning, kan det få en rad negativa konsekvenser. Studier har kunnat visa att detta 
är förknippat med minskad trivsel, sämre hälsa och motivation hos både chefer och anställda på 
arbetsplatsen. Om de är goda kan de å andra sidan öka arbetsglädjen och prestationen och dessutom 
bli en faktor som bidrar till bättre hälsa även i privatlivet.  

Utöver relationen till chef och relationerna till kollegor, möter många medlemmar i Civilekonomerna 
även en tredje part i form av kunder/klienter. Resultaten visar dock att de flesta inte tycker att de har 
kunder som påverkar dem negativt, eller att de har det i liten grad. 17 % svarar att de i ganska hög 
grad eller mycket hög grad har kunder som påverkar dem negativt. Män har erfarenhet av negativa 
kundkontakter i lite högre grad än kvinnor och egenföretagare i lite högre grad än anställda. Det 
verkar också som att den kommunala sektorn är mindre drabbad av negativa kundkontakter jämfört 
med de andra.   

 

RELATIONEN TILL KOLLEGORNA 

Gällande relationen till kollegor har vi dels frågat om det förekommer konflikter i arbetsgruppen, dels 
om det finns kollegor som påverkar negativt rent allmänt. Över hälften (53 %) upplever att det finns 
konflikter i arbetsgruppen som påverkar dem negativt i någon utsträckning, även om det ”bara” är 
strax över 10 % som har det i hög eller mycket hög utsträckning. Chefer upplever det i högre grad än 
andra, kanske för att de på något vis är ansvariga för att ta hand om samtliga de konflikter som finns 
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på arbetsplatsen, medan en medarbetare kan ställa sig utanför på ett annat sätt, om han eller hon 
inte har en aktiv roll i konflikten. 

En stor grupp medlemmar har kollegor som påverkar dem negativt. 65 % av medlemmarna tycker sig 
ha det i någon grad, kvinnor lite mer än män, chefer något mer än anställda. 16 % av alla har det i 
hög eller mycket hög grad (se figur nedan).  

Totalt sett för dessa frågor gäller att kvinnor, anställda inom staten och chefer upplever mer negativ 
inverkan från kollegor både när det gäller konkreta konflikter och allmänt.  

 

Figur 28. Svar på frågorna om relationer med kollegor.  

 

RELATIONEN TILL NÄRMASTE CHEF 

I undersökningen ingick också frågor om hur relationen till närmaste chef är, nämligen hur pass god 
man uppfattar att relationen är rent generellt och hur man tycker att dialogen kring arbetet fungerar 
– både den löpande dialogen och den som äger rum lite mer formellt med jämna mellanrum i form 
av löne- och/eller utvecklingssamtal. På det stora hela verkar man vara relativt nöjd med den relation 
man har med sin närmsta chef. Över hälften tycker att relationen är god i hög eller mycket hög grad. 
Män verkar vara lite mer nöjda, och så även de med personalansvar. Ser man till dialogen med 
chefen, vilken delvis påverkas av den relation man har, är respondenterna relativt positivt inställda. 
Nästan tre fjärdedelar tycker att de i ganska hög, hög eller mycket hög utsträckning kan ta upp frågor 
och problem i arbetet för en konstruktiv dialog (se figur nedan).  

Något färre, ca två tredjedelar tycker att det går att ha en dialog kring prioriteringar när 
arbetsbördan är för hög (se figur nedan). Män har en mer positiv upplevelse av dialogen än vad 
kvinnor har, och chefer är ganska mycket mer positivt inställda än de utan personalansvar. Kanske för 
att de har blivit utbildade i hur man skapar en sådan dialog, och vad som kan förväntas av den, 
medan medarbetare sällan får tillgång till sådan utbildning. Kanske då den egna erfarenheten av att 
ha en dylik dialog med sina egna medarbetare ger en förståelse för den egna chefen i en sådan 
dialog. Totalt sett för alla frågorna som handlar om relationen till närmsta chef tycks det som att 
män, chefer och personer under 35 år har en bättre relation och dialog med sin närmsta chef.  

Även om majoriteten av medlemmarna alltså har en god relation och dialog med sin närmsta chef är 
det viktigt att också lyfta fram den grupp som har stora problem med sin chef. 10 % tycker inte alls 
att de kan ha en dialog med sin chef och ännu fler tycker att de kan ha det i liten grad. Denna grupp 
är alltså utlämnad till sig själv eller till kollegor när det gäller diskussioner om arbetsbörda etc.  
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Figur 29. Relationen och dialogen med chef. 

 

Däremot verkar löne-/utvecklingssamtalen inte fungera lika bra. Endast ungefär en femtedel hade en 
mycket positiv upplevelse av det senaste löne- och/eller utvecklingssamtalet (se figur nedan). Män 
tycks i högre utsträckning förhålla sig neutrala, medan en större grupp kvinnor har både mer positiva 
och mer negativa upplevelser av samtalen. Återigen har cheferna mer positiva upplevelser (se figur 
nedan), särskilt på nivån ”lite positiv”, vilket även här skulle kunna bero på att den egna erfarenheten 
av och utbildningen i att hålla i dylika samtal färgar upplevelsen av utbytet med den egna chefen. 
Långt fler utan personalansvar har mycket negativa upplevelser.  

Ett naturligt forum för dialog är bland annat utvecklings- och lönesamtalen men för att dessa samtal 
ska fungera på ett bra sätt behöver chefer och anställda bli bättre på att använda dessa forum på ett 
optimalt sätt. Utbildning i hur dessa samtal kan hållas är ett sätt att jobba med frågorna.  

 

 

 

Figur 30. Var din upplevelse av det senaste löne-/utvecklingssamtalet i sin helhet positiv eller negativ (innehåll, kvalitet, 
resultat etc.)? 

 



 
34 

 

SOCIALT STÖD 

Något som har visat sig vara viktigt för hur starkt hälsan påverkas av olika negativa 
arbetsmiljöfaktorer, är hur pass mycket stöd individen upplever att han/hon har i sin omgivning. 
Individer som har och upplever att de har stöttande människor i omgivningen blir inte lika negativt 
påverkade av exempelvis en hög belastning som individer med samma belastning men utan stöd. 
Stödet kan komma från olika källor. I denna enkät frågades om upplevt stöd från 
familj/vänner/bekanta, kollegor och chef. 

En stor andel av dem som har svarat på enkäten är nöjd med det stöd som finns att få bland 
kollegorna, nästan hälften tycker att de kan få allt stöd de behöver. Kvinnor och män är precis lika 
nöjda, och det skiljer sig inte så mycket mellan anställda och chefer. Även i förhållande till chefen kan 
det vara viktigt om man upplever att man får det stöd man behöver eller inte. De flesta tycker att de 
mer eller mindre får det stöd de behöver från sin chef. Mindre än en femtedel tycker inte alls att de 
får det (se figur nedan). Män är mer nöjda än kvinnor, och chefer är mer nöjda än anställda.  

Vad gäller det stöd man får privat tycker hela 65 % att de får allt det stöd de behöver (se figur 
nedan). Endast 3 % får mycket mindre stöd än de skulle vilja ha/behöva. Det ser alltså ut som att en 
majoritet i hög grad har tillgång till den skyddande faktor som socialt stöd är, och alltså har 
åtminstone en förutsättning för att de arbetsfaktorer som har potentiell negativ påverkan på hälsan 
inte ska drabba dem så hårt. Återigen är det dock viktigt att komma ihåg att exempelvis 27 % inte får 
det stöd de behöver från sin chef och 13 % saknar stöd från kollegor. Detta faktum utgör en 
riskfaktor för dessa individer.  

 

Figur 31. Hur mycket stöd, i förhållande till ditt behov, upplever du att du totalt sett får från följande personer.  

 

SAMMANFATTNING 

Bilden av hur den relationsmässiga miljön ser ut på arbetet för Civilekonomernas medlemmar har 
både positiva och negativa element. En ganska stor andel (16 %) har kollegor som i hög eller mycket 
hög grad påverkar dem negativt, och 11 % har konflikter i sin arbetsgrupp som påverkar dem negativt 
i hög eller mycket hög utsträckning. Detta är visserligen en minoritet, men är ändå tillräckligt många 
för att det borde väcka eftertanke och åtgärder. Kvinnor, statligt anställda och chefer har i högre grad 
erfarenhet av negativ påverkan av kollegor och konflikter än övriga. När det gäller relationen till 
närmsta chef så är 90 % i någon mån nöjda med den dialog de kan ha med henne/honom. Män, 
chefer och personer under 35 års ålder verkar vara mer nöjda med denna dialog än övriga. Även här 
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finns alltså en liten grupp som saknar dialog och därmed stöd från sin närmsta chef. Relationen till 
eventuella kunder ser generellt mer positiv ut.  

 

KEY FINDINGS 

• 65 % har i någon grad kollegor som påverkar dem negativt, varav 16 % har det i hög eller 
mycket hög grad. 

• 58 % har i någon grad konflikter som påverkar dem negativt i sin arbetsgrupp, varav 11 % har 
det i hög eller mycket hög grad. 

• 48 % är i hög eller mycket hög grad nöjda med den dialog de har med sin chef – män och 
chefer mer än övriga.  

• 41 % tycker i hög eller mycket hög utsträckning att det går att ha en god dialog kring 
prioriteringar när arbetsbördan är för hög med närmaste chef. Även här är män och chefer 
mer nöjda än övriga. 

• 10 % tycker inte alls att de kan ha en dialog med sin närmsta chef om prioriteringar i arbetet, 
eller för en konstruktiv diskussion om arbetsbörda.  

• 18 % av personer utan personalansvar hade en mycket negativ upplevelse av det senaste 
löne-/utvecklingssamtalet jämfört med 7 % av cheferna. 

• 19 % av alla hade en mycket positiv bild av det senaste löne-/utvecklingssamtalet. 

• Stöd från människor i den privata sfären får medlemmarna i hög utsträckning. 65 % får allt 
stöd de behöver. 

• Runt 40 % av alla får så mycket stöd de behöver av chefer och kollegor. Män och personer 
med personalansvar är mer nöjda än andra med det stöd de får från sin chef. 

• Ungefär 60 % får inte det stöd de behöver från chefer och kollegor, varav 16 % får mycket 

mindre stöd från chef jämfört med vad de skulle behöva.  

 

2.5. BRANSCHER 

Genomgående i resultaten ovan har vi jämfört män och kvinnor, olika åldrar, chefer och övriga 
medlemmar samt jämfört olika sektorer. Jämförelsen mellan olika branscher har vi samlat i ett eget 
avsnitt då många olika branscher ingår och resultatredovisningen förenklas om dessa skillnader och 
likheter samlas på ett ställe.  

Vi ställde frågan om vilken bransch man arbetar i till alla. Det var dock ett stort antal som svarade 
”annan bransch” varav en stor grupp i text angav i vilken bransch man jobbade i. Av dessa fria svar 
gjordes kategoriseringar och dessa presenteras nedan.  

När vi jämför branscherna utifrån respektive grupps medelvärden i de olika kategorierna (ohälsa, 
organisatoriska förutsättningar etc.) framkommer att några branscher sticker ut (se tabeller sid 35-
36). Observera att några av dem innehåller endast ett fåtal individer och det är oklart hur 
representativa dessa svar är för branschen som helhet. Exempelvis har fem personer från kyrkan och 
11 personer från försäkringsbranschen besvarat enkäten. Detta är små grupper. Bedömningen är 
dock att de är representativa för de medlemmar som Civilekonomerna har inom respektive bransch. 
Då bortfallet i undersökningen generellt är ganska högt finns dock det generella problemet att vi inte 
vet vilka branscher som är över- respektive underrepresenterade och vi vet inte heller om de 
personer som svarat inom respektive bransch är representativa för branschen. Detta är dock tyvärr 
generella problem som de flesta undersökningar idag brottas med då många avstår från att besvara 
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enkäter. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet och kan ses som en indikation på att det är på 
det ena eller andra sättet i aktuell bransch. Om branschskillnaderna är intressanta och viktiga är det 
dock viktigt att fördjupa kunskapen med ytterligare studier inom respektive bransch. 

 

HÄLSA 

När det gäller frågorna om hälsa tycks det som att medlemmar i Civilekonomerna som arbetar inom 
kyrka, ideella organisationer/frivilligorganisationer och med försäkring har en sämre hälsa än övriga 
branscher. När det gäller utmattning finns inga direkta skillnader mellan branscherna. Däremot är 
den glädje som upplevs i arbetet lite ojämnt fördelad. Återigen är det personer inom kyrkan och 
försäkring tillsammans med ekonomer inom läkemedelsföretag som upplever minst positiva känslor 
(glädje, uppskattning etc.) i arbetet. I konsult- och managementkonsult-branschen däremot är 
arbetsglädje, uppskattning i arbetet högst av alla branscher. När det gäller frågorna om återhämtning 
är det återigen kyrkan som avviker. Där känner man sig inte alls lika återhämtad efter en natts sömn, 
en helg eller en ledighet.  

 

ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Kanske hänger medlemmarna inom kyrkans brist på återhämtning bl a ihop med det faktum att de 
upplever starka förväntningar på övertid från sin arbetsgivare. Detta gör också ekonomerna inom 
läkemedelsindustrin. Bäst till i detta avseende ligger här de statliga myndigheterna där man inte 
upplever förväntningar på att arbeta övertid i alls samma utsträckning.  

Myndigheterna är också de som ligger bäst till på att ha ett hälsofokus i verksamheten. 
Medlemmarna där anser att arbetsgivaren för en diskussion om hälsa och hur arbetet påverkar 
hälsan, något som kyrkan inte alls tycks göra. Inom kyrkan upplever man heller inte, tillsammans med 
personer inom läkemedels- och försäkringsbranschen, att man får vara delaktig i att skapa sina 
arbetsuppgifter och sin roll. Detta tycker konsulterna i högst utsträckning att de är och får vara.   

Medlemmar inom kyrkan är de som bland övriga tycker att de har mest att göra, tycker att 
arbetsuppgifterna är mest otydliga och inte heller anser att förväntningarna på vad de ska 
prestera/vilka mål de har är tydliga. Vad målet är, och vilka förväntningar som finns avseende 
prestation är också mycket otydligt för medlemmarna som arbetar i de ideella organisationerna.  

Förändringar tycks vara något som äger rum ganska jämt över branscherna, men redovisning och 
revision samt försäkring tycks vara de branscher där det varit minst förändringar.  

Andelen i de branscher där prestationen inte mäts är högst inom kyrkan (80 % uppger att deras 
prestation inte alls mäts), forskning och utbildning (46 %) och inom de ideella verksamheterna (42 
%). Andelen som uppger att prestationen däremot mäts timme för timme, eller dagligen är högst 
inom revision och redovisning (27 %), konsultbranschen (16 %) och försäkringsbranschen (10 %).  

Om arbetet löper på med samma tempo under året eller om det finns ett antal återkommande 
deadlines är något som också varierar en hel del mellan branscherna: ekonomer inom den 
kommunala verksamheten avviker då de i lägst utsträckning tycker att arbetet löper på i samma 
tempo, och de tycker också i högre grad än de flesta andra att det finns ett antal stora 
återkommande deadlines under året. Detta tycker också bemanningsbranschen och kyrkan i ännu 
högre grad medan medlemmar inom bank och försäkring inte alls upplever att de har dessa stora 
återkommande deadlines.  

Om arbetet har ett naturligt och tydligt slut, eller om det oftast går att göra allting bättre är ett annat 
område vi frågat efter. Resultaten visar att medlemmar inom läkemedelsindustrin upplever att de 
har det i högst utsträckning medan ekonomer inom kyrkan upplever det i lägst utsträckning.  
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INDIVIDENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

När vi studerar frågorna som rör hur individen förhåller sig till arbetet finns inte lika många tydliga 
skillnader mellan branscherna. Detta kan bero på att dessa faktorer har mer med individen att göra 
än med arbetet, och att det är ”mänskliga” fenomen som finns i alla branscher. Det finns dock vissa 
skillnader, som att exempelvis medlemmar inom kyrkan och konsultbranschen är mer tillgängliga på 
sin fritid. De förbereder oftare arbetet hemma, de är tillgängliga på mobilen i högre utsträckning 
efter arbetstid etc. Frågorna som handlar om gränssättning och hur bra individen är på att ta hand 
om sig själv, sätta stopp när det behövs etc. är dock tämligen jämt fördelat mellan branscherna.  

 

RELATIONER PÅ JOBBET  

När det gäller de frågorna om relationerna på arbetet, och då specifikt relationen till kollegor och till 
chef fanns inte stora skillnader mellan branscherna. Det är medlemmar inom kyrkan som avviker och 
i lägre utsträckning tycker att de har en god relation till sin chef där frågor om arbetet kan tas upp i 
en konstruktiv dialog. Medlemmarna inom kyrkan rapporterar också i högre grad om konflikter 
mellan kollegor, och att där finns kollegor som påverkar dem negativt på olika sätt. Bäst skattar 
medlemmarna inom den ideella branschen sina kollegor.  

 

2.6. ARBETS- OCH INDIVIDFAKTORER BETYDELSE FÖR HÄLSA 

Det går också att med utgångspunkt i enkäten se hur de olika teman som tagits upp ovan samvarierar 
med hur ofta man har arbetsrelaterad frånvaro, eller olika symptom på ohälsa. Utifrån det är det 
möjligt att dra slutsatser om vad i arbetet som påverkar Civilekonomernas medlemmars hälsa. Av allt 
som presenterats ovan är det alltså möjligt att dra vissa slutsatser om vad som tycks vara det 
viktigaste för en god hälsa.  

I de analyser som följer har vi fokuserat på utmattning, symptom på ohälsa, glädje och uppskattning i 
arbetet vilka mäts i skalor med fler än en fråga. I vissa analyser har vi även tittat på enskilda frågor 
om arbetsrelaterad frånvaro och egenbedömd hälsa.   

När det gäller utmattning har vi använt två frågor för att få en indikation på detta. Vi använder oss av 
ett medelvärdesindex för skalan som kan variera mellan 1 (ingen utmattning alls) till 5 (mycket 
utmattning). Som framgår av figurerna nedan (och som framgått tidigare i rapporten) har kvinnor 
generellt sett mer symptom på utmattning jämfört med män (medelvärde 2.9 jämfört med 2.5).  

Vi har också en generell skala som mäter ohälsosymptom (värk, koncentrationsproblem, problem 
med minne, sömn). Dessa frågor bildar också ett medelvärdesindex som kan variera mellan 1 (inga 
symptom på ohälsa) till 5 (ofta och många symptom på ohälsa). Som framgår av vissa figurer nedan 
(och som framgått tidigare i rapporten) har kvinnor generellt sett något mer symptom på ohälsa (2.7 
jämfört med 2.5), även om skillnaden är mindre än i graden av utmattning. 

I flertalet figurer har vi delat upp alla individer i tre olika grupper. Generellt gäller att de ungefär 10 % 
mest extrema åt ”varje håll” (de mest negativa - mest positiva; minst – mest etc.) samt de neutrala 
(resterande ca 80 %) jämförs i de olika analyserna. 

 

ARBETS- OCH ORGANISATIONSRELATERADE FAKTORER 

I avsnittet 2.2 gick vi igenom ett antal arbetsorganisatoriska faktorer (kultur, klimat, arbetsuppgifter, 
ledarskap etc.) och jämförde upplevelsen av dessa mellan män och kvinnor, yngre och äldre, chefer 
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och anställda, företagare och icke-företagare. Nedan studerar vi om och i så fall hur dessa är 
relaterade till individens hälsa och välbefinnande.  

ARBETSTID. FÖRVÄNTNINGAR OCH FAKTA 

Arbetstid och övertid 

När det gäller Civilekonomernas medlemmars arbetstid visar analyserna att det inte finns något 
samband mellan den arbetstid de angett (som de i genomsnitt arbetar) och de olika måtten på ohälsa 
som finns. För kvinnornas del gäller att en högre genomsnittlig arbetstid hänger ihop med att de 
känner något mer glädje och uppskattning i arbetet.  

När det däremot gäller den genomsnittliga övertiden finns svaga samband med utmattning, ohälsa 
och möjligheten till återhämtning. Ju mer övertid en kvinna har desto mer ohälsosymptom har hon, 
mer symptom på utmattning och sämre möjligheter till återhämtning. För männens del gäller ungefär 
samma sak med undantag för ohälsosymptomen där sambandet inte finns (ohälsan är alltså inte 
relaterad till övertid). I figuren nedan redovisas medelvärden för utmattning i olika kategorier 
beroende på mängd övertid. För kvinnornas del skulle figuren kunna tolkas som att upp till 5 timmar 
övertid/v påverkar graden av utmattning relativt lite (medelvärdet stiger från 2,7 till 2,8) medan det 
för männens del är lägst i kategorin ingen övertid. Graden av utmattning stiger sedan lite men är 
densamma oberoende av om mannen jobbar upp till 5 timmar eller upp till 10 timmar. Graden av 
utmattning stiger sedan något ytterligare till 2,8 i gruppen som jobbar 10 timmar övertid eller mer. 
Observera dock att det gränserna inte ska ses som absoluta och att det kan finnas andra förklaringar 
till den ökade utmattningen förutom övertid.  

  

Figur 32. Medelvärdet för utmattning (1-5) bland män och kvinnor redovisat i olika kategorier beroende på vilken övertid 
som redovisats. 

 

Ersättning och övertid 

De som har avtalat bort rätten till övertid skiljer sig en hel del från dem som har rätt till 
övertidsersättning i tid eller pengar och från dem som har rätt till övertidsersättning, men aldrig 
arbetar övertid. De som avtalat bort sin rätt till övertidsersättning rapporterar en betydligt högre 
arbetsbelastning, använder betydligt mer av sin fritid för arbetet och har större möjlighet att arbeta 
hemma. Hälsan eller hur mycket glädje och uppskattning man känner i arbetet skiljer sig dock inte 

beroende på om man har rätt till övertidsersättning eller inte.  

 

Förväntningar kring arbetstid 

Medlemmar som upplever att det finns stora förväntningar på individen att arbeta mer än ordinarie 
arbetstid har mer symptom på utmattning än medlemmar som inte upplever dessa förväntningar (se 
figur nedan). Skillnaderna är dock i praktiken inte stora.  
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Figur 33. Medelvärdet för utmattning (1-5) bland män och kvinnor i tre olika kategorier baserade på hur de upplevda 
förväntningarna att arbeta utöver ordinarie arbetstid är. 
 

ORGANISATIONENS HÄLSOFOKUS 

Det finns också en effekt av organisationens hälsofokus på individens hälsa. Om individen upplever 
att det finns en dialog kring hälsofrågor på det företag hon arbetar på är det också förknippat med 
att individen faktiskt har en bättre hälsa (mindre symptom på utmattning och mindre 
ohälsosymptom).  

 

Friskvårdsbidrag  

Ett organisatoriskt hälsofokus bör få konkreta yttringar om det ska vara något värt, i exempelvis 
friskvårdsbidrag. Resultaten visar att förekomsten av ett hälsofokus följs av ett högre 
friskvårdsbidrag. Medlemmar som svarat att organisationen har ett hälsofokus, dvs. att chefen för en 
dialog kring hur arbetet påverkar hälsan har 2457 kr i ersättning medan medlemmar som anser att 
organisationen saknar hälsofokus, eller endast har det i mycket liten utsträckning, endast får 1621 kr 
i genomsnitt i friskvårdsersättning (se figur nedan). En extraanalys visar också att högre 
friskvårdsersättning faktiskt också är relaterat till en bättre hälsa. Om friskvårdsersättningen leder till 
en bättre hälsa, eller om personer med bättre hälsa söker sig till företag med friskvårdsersättning vet 
vi dock inte.  

 

Figur 34. Friskvårdsersättning (SEK) i tre olika kategorier baserade på vilket hälsofokus organisationen har. 
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ARBETSUPPGIFTERNA 

En tydlighet från organisationens sida gällande arbetsuppgifter och prestation kan vara en trygghet 
för individen. Detta gäller kanske speciellt individer som själva har svårt att sätta gränser och är 
högpresterande.  

 

Tydliga förväntningar och återkoppling från chef 

Återkoppling kring arbetsresultat och en tydlig bild av vad man som medarbetare förväntas prestera 
är viktigt vilket resultaten ger stöd för. Analyserna visade att det är viktigt för Civilekonomernas 
medlemmar att de har en tydlig bild av vad chefen förväntar sig av dem och att återkopplingen kring 
arbetsresultatet är tydligt. De som upplever att det finns en otydlighet kring målen har en sämre 
hälsa än de som har en tydlig bild av målen (se figur nedan). Bäst är hälsan i gruppen som tycker att 
de har tydliga mål och tydliga förväntningar. Intressant är dock att männen i denna grupp har något 
sämre hälsa jämfört med i övriga grupper där männen har något bättre hälsa. Skillnaderna är dock 
små och kan ha många olika orsaker.  

 

Figur 35. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland tre grupper av individer som upplever att förväntningarna och 
återkopplingen från närmsta chef är olika tydliga. Skillnader mellan män och kvinnor presenteras.  

 

Tydliga och väldefinierade arbetsuppgifter 

I många tjänstemannayrken idag är arbetsuppgifterna inte alltid väldefinierade. Det är delvis oklart 
för individen vad rollen på arbetsplatsen innebär. Oklarheterna kan handla om både innehållet i 
arbetet, som delvis formas av individen själv, och när arbetet är tillräckligt väl utfört. 

 

Figur 36. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland tre grupper av individer som upplever att deras arbetsuppgifter är olika 
mycket väldefinierade och tydliga. Skillnader mellan män och kvinnor presenteras.  
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I enkäten ställdes två frågor för att fånga i vilken utsträckning medlemmar i Civilekonomerna har en 
tydlig bild av deras arbetsuppgifter och resultaten visar att detta har betydelse för såväl 
utmattningssymptom, den glädje individen känner i arbetet och de ohälsosymptom som hon 
uppvisar. När det gäller ohälsosymptomen finns en, visserligen måttlig men dock, intressant 
interaktionseffekt. Generellt gäller att ohälsan sjunker med mer tydliga och väldefinierade 
arbetsuppgifter (se figur ovan). Ju klarare och tydligare bild av arbetsuppgifterna och 
arbetsinnehållet individen har desto bättre hälsa vad gäller värk, sömn och koncentration. Kvinnor 
har som tidigare nämnts något mer ohälsosymptom jämfört med män och detta gäller förstås även 
här med undantag för en av grupperna. I gruppen som upplever att de har otydliga arbetsuppgifter 
och arbetsinnehåll (staplar till höger ovan) har männen något mer ohälsosymptom jämfört med 
kvinnorna. Detta bryter alltså mönstret och skulle kunna tyda på att män har svårare än kvinnor att 
hantera otydlighet i arbetet. Det skulle också kunna betyda att det finns en grupp män som mår 
ganska dåligt, och att dessa män får svårt att hantera otydlighet i arbetet. 

 

Otydligt slut på arbetsuppgifterna 

Som framgår av figuren nedan är också ett otydligt slut på arbetsuppgiften förknippat med en sämre 
hälsa för både män och kvinnor. Om man har svårt att veta när det som görs i arbetet är tillräckligt 
bra är det också förknippat med sämre sömn, sämre koncentration och mer värk (det som vi här 
kallar symptom på ohälsa). 

 

Figur 37. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland mellan män och kvinnor uppdelat beroende på hur de svarat på frågan: ”Har 
du svårt att veta när det du gör i arbetet är tillräckligt bra?”.  

 

Delaktighet i att skapa sin roll 

Som framgår av figuren nedan är det också viktigt att uppleva att man som medarbetare får vara 
med och skapa sin roll i arbetet och vara med och bestämma vilka arbetsuppgifter som ska ingå i 
rollen. De som inte alls tycker att de fått vara delaktiga i det har en sämre hälsa än de som tycker att 
de är det. Mönstret är detsamma för kvinnor och män.  

 

Figur 38. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland män och kvinnor med olika grad av delaktighet i att skapa sin roll och sina 
arbetsuppgifter. Staplar till vänster representerar att man inte alls är delaktig och till höger att man är mycket delaktig.  
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För mycket eller för svåra arbetsuppgifter 

Att ha kontroll, veta vad som förväntas och även uppleva att svårighetsgraden i arbetsuppgifterna är 
lagom är betydelsefullt. I enkäten ställdes ett antal frågor som handlade om i vilken utsträckning 
individen tyckte att arbetsuppgifterna var för lätta eller för svåra. Resultaten visar att medlemmar 
som upplever att de har för svåra arbetsuppgifter har mer ohälsosymptom, mer symptom på 
utmattning och överlag känner mindre glädje i arbetet (se figur nedan). Skillnaden i grad av 
utmattning är stor mellan grupperna.  

 

Figur 39. Medelvärdet för utmattning (1-5) bland tre grupper av individer som upplever att deras arbetsuppgifter är olika 
svåra. Skillnader mellan män och kvinnor presenteras.  

 

På motsvarande sätt spelar det roll om individen upplever att hon har för mycket att göra i arbetet. 
De som upplever detta har lite mer symptom på utmattning, lite mer ohälsosymptom och känner 
mindre glädje och tillfredsställelse i arbetet. Notera att det finns en liten interaktionseffekt; dvs. att 
män som inte har för mycket att göra mår något sämre än kvinnorna i samma grupp medan män som 
har lagom mycket eller för mycket att göra mår bättre än kvinnorna (se figur nedan). Skillnaderna är 
inte stora i verkligheten, dock signifikanta.  

 

Figur 40. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland tre grupper av individer som upplever att de har olika mycket att göra. 
Skillnader mellan män och kvinnor presenteras.  

 

Rutin eller utmaning 

I enkäten ställdes också frågor om arbetsuppgifterna har blivit rutin eller om de fortfarande är en 
utmaning för individen. Kvinnors hälsa varierar inte alls beroende på detta, medan männens hälsa är 
bättre i de grupper där arbetsuppgifterna inte innebär rutin och förutsägbarhet (se figur nedan). 
Resultaten skulle kunna tolkas som att kvinnors hälsa inte påverkas av vare sig rutinarbete eller 
utmaningar medan män som har rutinmässiga arbetsuppgifter mår sämre. Om detta sedan beror på 
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att rutinarbete leder till ohälsa eller om de får rutinuppgifter för att de mår dåligt framgår inte av 
resultaten. Det kan också finnas andra förklaringar.   

 

Figur 41. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland tre grupper av individer som upplever att deras arbetsuppgifter är olika 
rutinmässiga. Skillnader mellan män och kvinnor presenteras.  

 

Relaterat till frågorna om arbetet är rutin är frågan om man har ett antal återkommande deadlines 
under året. Som framgår av figuren nedan tycks detta inte påverka kvinnors hälsa i särskilt hög 
utsträckning medan männens grad av utmattning ökar ganska regelbundet ju mer de tycker att de 
har återkommande deadlines. Det skulle alltså kunna vara så att detta inte är en viktig stressfaktor 
för kvinnor, men däremot för män. Sämst är hälsan i gruppen som har ett antal återkommande 
deadlines och ökningen är alltså mest markant för männen.  

 

Figur 42. Medelvärdet för utmattning (1-5) bland män och kvinnor uppdelat efter svar på frågan om man har ett antal 
stora återkommande deadlines under året.  

 

ÖVRIGA ARBETS- OCH ORGANISATIONSFAKTORER 

 

Hemarbete 

Om vi undersöker hur möjligheten till hemarbete hänger ihop med hälsa ser vi att hälsan skiljer sig 
mycket lite mellan de som inte har några möjligheter att arbeta hemma och de som har stora 
möjligheter (och kategorierna däremellan). De som har stora möjligheter att arbeta hemma har dock 
en något bättre hälsa.  

Om vi kombinerar frågan om man har möjligheter att jobba hemifrån med frågan om hur tillgänglig 
man är på mobil och hur mycket man förbereder morgondagens arbete hemifrån ser vi att de som 
har den absolut bästa hälsan är de som har stora möjligheter att jobba hemifrån, men sällan eller 
aldrig är tillgängliga för arbetet på sin fritid. De som har den sämsta hälsan är en liten grupp som 
uppgett att de inte har några möjligheter att arbeta hemifrån men att de trots det är tillgängliga för 
arbetet på sin lediga tid genom att svara på mobil, förbereda arbetet etc. Det tycks alltså vara bra att 
kunna jobba hemifrån, men långt mycket viktigare att sätta gränser och värna sin fritid.  
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Distraktorer 

Både män och kvinnor tycks påverkas av om de upplever att tekniken i organisationen krånglar. Som 
framgår av figuren nedan ökar graden av utmattning tämligen kontinuerligt för både män och 
kvinnor ju mer tekniken krånglar. Eftersom studien inte är longitudinell vet vi inte med säkerhet vad 
som leder till vad; det är fullt möjligt att personer som har en sämre hälsa och mer symptom av 
utmattning har en lägre tröskel för krångel och därmed upplever små krångel som större än vad 
personer med en god hälsa gör.  

 

Figur 43. Medelvärdet för utmattning (1-5) bland män och kvinnor uppdelat efter svar på frågan om tekniken i 
organisationen krånglar. Staplarna till vänster representerar personer som inte tycker att tekniken krånglar och till höger 
anser man att den krånglar i mycket hög grad.  

 

En annan fråga som också kan ses som en distraktor i arbetet är i vilken grad man blir störd i arbetet 
och hur detta eventuellt är kopplat till individers hälsa. Som framgått tidigare upplever kvinnor i 
något högre utsträckning än män att de är mer störda i arbetet. Som framgår av figuren nedan är 
även denna faktor i arbetet relaterad till individers grad av utmattning. Detta gäller för både män och 
kvinnor. Intressant är dock att mäns grad av utmattning stiger mycket mer än kvinnornas beroende 
på hur störd man blir i arbetet. Män som inte alls upplever sig störda i arbetet har betydligt lägre 
grad av utmattning jämfört med kvinnor, men i gruppen som i mycket hög grad upplever sig störda i 
arbetet är nivån av utmattning i princip densamma hos män och kvinnor (se figur nedan). Det kan 
alltså vara så att kvinnor har lättare att hantera det faktum att man blir störd, och att det påverkar 
hälsan mindre än för män.  

 

Figur 44. Medelvärdet för utmattning (1-5) bland män och kvinnor uppdelat efter svar på frågan om man blir störd i sitt 
arbete.  
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SAMMANFATTNING 

Ett flertal, men inte samtliga, organisatoriska faktorer har visat sig kunna påverka hälsan för både 
män och kvinnor. Att arbeta övertid har i sig inte någon kraftigare negativ inverkan på hälsan, men 
om man inte får någon ersättning för detta arbete så får man fler problem med ohälsa. Det visade sig 
i analyserna att de som inte får ersättning också förbereder sig inför arbetet på sin lediga tid mer och 
har en högre arbetsbelastning. Det kan därför också vara dessa faktorer som gör att hälsan blir 
sämre.  

Det har också visat sig att arbetsplatsen kan vara en positiv kraft för hälsan om det finns en 
kontinuerlig god dialog mellan chefer och anställda kring hälsan och arbetets påverkan på den. Om 
organisationen och dess chefer dessutom lyckas hålla en tydlighet gentemot sina anställda vad gäller 
vad de konkret ska göra, vilka förväntningar som finns på dem, vilka ramar som gäller för vad som 
kan räknas som tillräckligt bra utfört arbete samt har en tydlighet i återkopplingen, kan det också 
fungera som en positiv kraft och förebygga ohälsa hos de anställda. Likaså är det viktigt att känna sig 
delaktig i att skapa sin roll på arbetet och att kunna påverka de arbetsuppgifter man ska ha. 

Huruvida dessa arbetsuppgifter överskrider den kompetens man har, såväl som om de är så pass 
många eller omfattande att man upplever att tiden inte räcker till påverkar både hälsa och trivsel 
negativt. Att man får utföra sitt arbete ifred utan att bli alltför störd av inkommande mejl, 
telefonsamtal och kollegor är också viktigt. Samma gäller tekniken – om den inte fungerar kan det bli 
en negativ inverkan på hälsan. 

Som regel gäller också att det är viktigt att sätta gränser och att inte låta jobbet inkräkta på fritiden. 
För män, men inte för kvinnor är det negativt om arbetet innebär mycket rutin och återkommande 
stora deadlines. 

 

KEY FINDINGS 

• För kvinnor har övertidsarbete ett visst samband, om än relativt svagt, med minskad hälsa. 
För män finns också detta samband för utmattning och möjlighet till återhämtning, men inte 
för symptom på ohälsa.  

• De individer som upplever en otydlighet kring förväntningar och återkoppling av chef har 
sämre hälsa än övriga (2,9 jämfört med 2,3 för kvinnor och 2,8 jämfört med 2,4 för män). 

•  Kvinnor med otydliga arbetsuppgifter har ett ohälsoindex på 3,0 jämfört med 2,3 för de 
kvinnor som har tydliga uppgifter. Motsvarande siffror för män är 3,1 jämfört med 2,2. Män 
påverkas alltså i starkare negativ riktning än kvinnor av otydliga arbetsuppgifter. 

• De som har för svåra arbetsuppgifter mår betydligt sämre än övriga. Detta gäller både för 
kvinnor och för män. 

• Mäns hälsa påverkas i högre grad än kvinnors av störande element på jobbet såsom 
inkommande mejl, telefonsamtal och kollegor. Medelvärdesindex stiger från 2,0 för de män 
som inte alls blir störda till 3,1 för de män som blir mycket störda, jämfört med 2,6 till 3,2 för 
kvinnor.  

 

INDIVIDRELATERADE FAKTORER  

Arbetets villkor är en sak, och en annan hur individen förhåller sig till dessa. Både individ- och 
organisatoriska faktorer är betydelsefulla för individens hälsa och välbefinnande. Att exempelvis ha 
förmåga att kunna ta hand om sig själv och se till att få den vila och återhämtning som behövs är av 
stor vikt för individens hälsa och välbefinnande. Detta är sannolikt något som olika individer har olika 
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lätt för, men det är också relaterat till om individen jobbar i en organisation som stödjer individens 
gränssättning.  

GRÄNSEN MELLAN ARBETE OCH FRITID 

En aspekt som beforskats en hel del de senaste decennierna är betydelsen av gränsen mellan arbete 
och fritid. Att exempelvis förbereda morgondagens arbete hemma, eller att vara tillgänglig på telefon 
även på den lediga tiden kan vara ett tecken på engagemang, och någonting som upplevs positivt av 
individen. Det kan också vara ett tecken på att arbetsbördan är för stor och att individen därför inte 
hinner förbereda det han/hon ska på jobbet. Slutligen kan det betyda att individen har svårt att sätta 
gränser för sig själv och då vara något negativt för hälsan.  

 

Tillgänglighet 

I enkäten ingick två frågor som fångar hur mycket gränser individen sätter mellan arbetet och 
hemmet/fritiden. Organisationen kan bidra till att upprätthålla dessa gränser för de individer som 
behöver detta, exempelvis genom vilken kultur i förhållande till övertid etcetera som råder, men 
individen har också ett ansvar att sätta gränser och värna sin egen hälsa när det behövs.  

Resultaten visar att det finns en effekt på hälsan av att vara tillgänglig hemma och att förbereda 
morgondagens arbete hemma. De som gör det i hög grad har mer symptom på ohälsa och mer 
utmattningssymptom än personer som inte gör det. Som framgår av diagrammet nedan ökar både 
kvinnors och mäns grad av utmattning ju mer de förbereder morgondagens arbete på sin lediga tid. 
Detta mönster finns i alla grupper utom i gruppen som säger att de förbereder arbetet hemma 
alltid/varje dag. I denna grupp ökar männens grad av utmattning mycket mer och är där t o m högre 
än kvinnornas grad av utmattning. Generellt gäller också att männens grad av utmattning ökar 
mycket mer (se figur nedan).  

 

Figur 45. Medelvärdet för utmattning (1-5) bland män och kvinnor som svarat Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta eller Alltid/varje 
dag på frågan: Hur ofta förbereder du arbetet inför morgondagen på din lediga tid?  

 

Om vi kombinerar skalorna om organisationens normer kring arbetstiden och tillgängligheten är det 
framförallt förväntningarna kring arbetstiden som har betydelse för individens hälsa. Detta betyder 
att de upplevda förväntningarna kring hur mycket individen förväntas arbeta är mer betydelsefulla 
för och hänger mer samman med ohälsa och utmattning än hur mycket man faktiskt är tillgänglig. 
Det finns en liten grupp medlemmar som arbetar mycket på sin fritid men som inte upplever några 
förväntningar att arbeta mer än ordinarie arbetstid – de har den bästa hälsan. Den grupp som har 
den sämsta hälsan (om vi kombinerar grupper utifrån tillgänglighet och förväntningar på arbetstid) är 
de som upplever höga förväntningar på att de ska arbeta utöver ordinarie arbetstid men som inte är 
tillgängliga på sin lediga tid.  
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ÅTERHÄMTNING 

I enkäten ingick ett antal frågor som handlade om hur utvilad individen känner sig efter exempelvis 
en natts sömn, en helgs vila eller efter semestern. Dessa frågor slogs ihop och alla som svarat på 
frågorna fick därefter ingå i en av tre grupper; de ca 10 % som känner sig minst återhämtade, de som 
känner sig lite återhämtade och de 10 % som känner sig mest återhämtade. Totalt sett är kvinnornas 
ohälsa högre än männens som vi sett tidigare i rapporten, men i gruppen som inte känner sig 
återhämtad gäller att mäns och kvinnors ohälsa är lika stor (se figur nedan). Hälsan stiger och ohälsan 
sjunker sedan successivt i gruppen som upplever att de är lite eller mycket återhämtade (se figur 
nedan). Medelvärdesskillnaderna mellan dessa kategorier är mycket stora, vilket bland annat beror 
på att återhämtning och ohälsa hänger ihop till stor del.  

 

Figur 46. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland män och kvinnor med olika grad av återhämtning.  

 

Om vi kombinerar frågorna om återhämtning och tillgänglighet visar resultaten vidare att 
återhämtningen är viktigare än graden av tillgänglighet på sin fritid. En individ som har en förmåga 
att återhämta sig väl och ofta är tillgänglig för arbetet på sin lediga tid löper alltså mindre risk för 
utmattningssymptom jämfört med en annan person som är lika tillgänglig men har problem att 
återhämta sig (se figur nedan). Som framgår av figuren är graden av utmattning störst bland de som 
inte är återhämtade och som är tillgängliga på sin lediga tid. Minst utmattade är personer som kan 
återhämta sig och inte är tillgängliga på fritiden (eller endast är det i liten utsträckning).  

 

Figur 47. Medelvärdet för utmattning (1-5) bland tre grupper av individer som är olika mycket tillgängliga på sin lediga tid 
och som känner sig olika mycket återhämtade.  

 

ATT VÄRNA SIN EGEN HÄLSA – EGENOMSORG  
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Att kunna säga ifrån och/eller sätta stopp när arbetsbördan är för stor för länge är en viktig egenskap 
i ett arbetsliv där det inte alltid finns tydliga slut på arbetsuppgiften och där resultatkontrakt har 
blivit vanliga. I enkäten ställdes fem frågor som fångar denna egenskap som alltså handlar om en 
förmåga att kunna känna när kroppen behöver vila och att kunna säga ifrån när det är dags att dra 
ned på tempot. Detta kallas här egenomsorg. Detta betyder inte att det enbart är en egenskap hos 
individen. Organisationen kan genom sina normer och sin kultur bidra till att göra det lättare och 
svårare för individen att sätta dessa gränser. Närmsta chef och kollegor kan också utgöra viktiga 
rollmodeller, och underlätta för andra att sätta gränser. Särskilt för de som själva har svårt med 
gränssättning.  

Resultaten visar att denna ”egenskap” till stor del hänger samman med graden av både 
ohälsosymptom och utmattning hos både män och kvinnor. Däremot tycks inte den arbetsrelaterade 
frånvaron vara relaterad till denna egenomsorg. Som framgår av figuren nedan ökar ohälsan i takt 
med att individens egenomsorg sjunker. Män och kvinnor tycks påverkas lika av egenomsorgen, dvs. 
både män och kvinnor med hög egenomsorg har en bättre hälsa jämfört med män och kvinnor med 
medel, respektive låg egenomsorg. Skillnaden i ohälsa mellan de som har en hög och låg egenomsorg 
är stor. 

 

Figur 48. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland män och kvinnor med hög, medel eller låg egenomsorg.  

 

Om vi kombinerar skalorna om egenomsorg och tillgänglighet framkommer att det är egenomsorgen 
som har störst betydelse för hälsan. Det är alltså betydligt mer avgörande och viktigare att värna sig 
själv än att arbeta hemifrån då och då. Eller annorlunda uttryckt så är det i högre grad förknippat 
med risk för ohälsa att inte sätta stopp och ta hand om sig själv än att då och då förbereda arbetet 
hemifrån, eller att vara tillgänglig på telefonen på den lediga tiden. I figuren nedan syns detta tydligt 
och där framgår också att graden av utmattning är störst i gruppen som inte är tillgänglig på sin 
lediga tid och som har svårt för att värna sin egen hälsa. Bäst är hälsan hos de som inte är tillgängliga 
och värnar sin hälsa.  
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Figur 49. Medelvärdet för utmattning (1-5) bland tre grupper av individer som är olika mycket tillgängliga på sin lediga tid 
och som värnar sin hälsa olika mycket.  
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SAMMANFATTNING 

I detta avsnitt har vi tittat på några faktorer som har att göra med hur individen själv förhåller sig till 
sitt arbete och sitt välmående. Det handlar om i vilken utsträckning man är tillgänglig för sitt arbete 
på fritiden och förbereder sitt arbete hemma, i hur pass stor utsträckning man upplever att det finns 
en förväntan från arbetsgivaren att man ska arbeta mer än övertid, vilken förmåga man har till 
återhämtning samt vilken förmåga till egenomsorg man har. 

Det första som framkom i enkäten var att om man är tillgänglig på sin fritid och förbereder sig för 
arbetet hemma, så har man också mer symptom på ohälsa och utmattning. Detta gäller för både 
kvinnor och män. Däremot så blir denna negativa påverkan på hälsan olika stark beroende på vad 
man har svarat om de övriga faktorerna – den kan till och med försvinna helt. Om man inte upplever 
någon förväntan på att man ska arbeta övertid, så behöver det inte alls vara skadligt att vara 
tillgänglig för arbetet på sin lediga tid och att sköta förberedelser för arbetet hemma. Samma sak 
gäller om man har god förmåga till återhämtning och god förmåga till egenomsorg. Att sakna dessa 
förmågor är i sig också ett hot för hälsan. Har man låg förmåga till egenomsorg och till återhämtning, 
har man också fler symptom på ohälsa och utmattning. Uppfattar man att det finns krav på att arbeta 
övertid så påverkar det också hälsan negativt.  

 

KEY FINDINGS 

• Kvinnor är generellt mer utmattade än män. I gruppen som förbereder sig hemma inför 
arbetet varje dag har dock män mer symptom på utmattning jämfört med kvinnor (3,5 
jämfört med 3,0). 

• Upplevd förväntan på hur mycket man ska arbeta, vilken förmåga man har till återhämtning 
samt vilken förmåga till egenomsorg man har är viktigare faktorer för hälsan än till vilken 
grad man är tillgänglig för arbetet på ledig tid. 

• Kvinnor känner sig mindre återhämtade efter ledig tid än män. 

 

VIKTEN AV GODA RELATIONER 

Vilken betydelse relationer har för individens hälsa och välbefinnande, men även för den 
arbetsrelaterade frånvaron kommer att undersökas nedan. Tre olika ”relationer” studeras; den till 
kunder, kollegor och till närmsta chef. Ett antal analyser visar att det tycks vara närvaron av 
konflikter och negativ påverkan från kollegor som påverkar Civilekonomernas medlemmar mest 
negativt. Dessa följs tätt av relationen till chef som har en betydelse för både graden av utmattning, 
egenbedömd hälsa, ohälsosymptom och arbetsrelaterad frånvaro. Relationerna tycks vara lite olika 
viktiga för män och kvinnor, men dessa resultat är osäkra. Relationen till kund har betydligt mindre 
betydelse och ingen betydelse alls för kvinnorna när det gäller den egna bedömda hälsan.  

CHEF OCH KOLLEGOR  

För att studera betydelsen av relationer för olika hälsomått ytterligare delades alla medlemmar in i 
tre olika grupper; de ungefär 10 % som har en negativ relation till närmsta chef/kollegor, de som är 
neutrala (ca 80 %) och de som har en positiv relation till närmsta chef/kollegor (ca 10 %). Som 
framgår av figuren nedan finns två staplar som ”sticker ut” avsevärt. Män som rapporterat att de har 
en dålig relation till sin närmsta chef har varit hemma, pga. faktorer som har med arbetet att göra, 
12.6 dagar i genomsnitt medan motsvarande antal dagar för kvinnor är 3.5.  
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Dåliga relationer till kollegor har samma negativa effekt; män som upplever att det finns konflikter i 
arbetsgruppen eller har kollegor som påverkar dem negativt har i genomsnitt varit hemma 14 dagar 
från arbetet medan motsvarande antal dagar för kvinnor i genomsnitt är 3.6. Det finns alltså en stark 
effekt av både en dålig relation till sin närmsta chef och konflikter i arbetsgruppen eller bara kollegor 
som påverkar negativt på den arbetsrelaterade frånvaron. Detta gäller både män och kvinnor, men 
framförallt män. 

 

Figur 50. Antal dagar arbetsrelaterad frånvaro bland män och kvinnor med negativ, neutral eller positiv relation till sin 
närmsta chef och till sina kollegor.  

 

Graden av utmattningssymptom tycks också ha med relationer på jobbet att göra. Medlemmar som 
har en positiv relation till chefen, dvs. har en bra dialog med sin närmsta chef där svårigheter i 
arbetet kan tas upp på ett konstruktivt sätt och där arbetsbördan kan diskuteras, har också mindre av 
utmattningssymptom. Som framgår av figuren nedan tycks män och kvinnor reagera lite olika på 
negativa, neutrala respektive positiva relationer med chef; för kvinnors del är det inte så stor skillnad 
i utmattningssymptom för dem som har en positiv eller neutral relation med chefen. Däremot ökar 
utmattningssymptomen rejält för dem som har en negativ relation. För männen däremot är det 
störst skillnad mellan dem som har en positiv relation och övriga. Detta skulle kunna tyda på att män 
framförallt får en god effekt av en positiv relation med chefen, medan kvinnorna framförallt får en 
negativ effekt av en negativ relation.  

 

Figur 51. Medelvärdet för utmattning (1-5) bland män och kvinnor med negativ, neutral eller positiv relation till sin 
närmsta chef.  

 

Övriga analyser visade att det finns en negativ påverkan på individens grad av utmattning och ohälsa 
även när det gäller relation till kollegor. Om det finns kollegor som påverkar negativt och/eller 
konflikter i arbetsgruppen som påverkar negativt har individen mer symptom på utmattning och mer 
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ohälsosymptom jämfört med individer som jobbar i arbetsgrupper där det inte finns konflikter mellan 
kollegor eller bara kollegor som påverkar negativt. När det gäller relationen till kollegor tycks dock 
män och kvinnor reagera likadant, dvs. konflikter i arbetsgruppen eller negativ påverkan från kollegor 
påverkar både mäns och kvinnors grad av utmattning ungefär på samma sätt (till skillnad från en 
negativ relation med chef). När det gäller ohälsosymptom skiljer sig mönstret bland män och kvinnor 
något åt. Graden av ohälsa är ungefär densamma bland män och kvinnor som har negativa relationer 
till kollegor medan skillnaden i ohälsa är stor bland dem som inte har dessa konflikter (se figur 
nedan).  

 

Figur 52. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland män och kvinnor med negativ, neutral eller positiv relation till kollegor.  

 

KUNDER 

Relationen till kund tycks också spela viss roll för ohälsan. Resultaten visade att det inte fanns någon 
effekt av dåliga relationer till kunderna för tendensen till arbetsrelaterad frånvaro. Oavsett hur 
kunderna är har man alltså inte varit hemma pga. detta. Däremot finns en negativ påverkan på 
individens grad av utmattning och män och kvinnor tycks påverkas ungefär likadant. När det däremot 
gäller ohälsosymptom är mönstret bland män och kvinnor olika; män och kvinnor med kunder som 
påverkar dem negativt har samma grad av ohälsa medan män och kvinnor som inte har några kunder 
som påverkar dem negativt skiljer sig åt. Uttryckt på ett annat sätt: kvinnors ohälsa varierar inte så 
mycket beroende på om de har kunder som påverkar dem negativt eller inte medan männens ohälsa 
varierar mer beroende på detta (se figur nedan). 

 

Figur 53. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland män och kvinnor med negativ, neutral eller positiv relation till kunder.  

 

SOCIALT STÖD 

Förutom relationerna till chef, kollegor och kunder och hur man upplever sig påverkas av dem finns 
en närliggande aspekt som handlar om socialt stöd. Frågorna gällde i vilken grad man får det stöd 
man behöver, från chef, kollegor och familj/vänner (se tidigare avsnitt). Om vi slår samman varje 
individs totala stöd och delar upp individerna i tre grupper utifrån detta framkommer att nivån av 
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stöd, precis som förväntat, spelar roll för medlemmarnas hälsa (se figur nedan). Lågt stöd är 
förknippat med en sämre hälsa.  

 

Figur 54. Medelvärdet för ohälsa (1-5) bland män och kvinnor i tre grupper beroende på grad av stöd.  

 

Om vi studerar det sociala stödet beroende på varifrån det kommer framkommer att det sociala 
stödet från chefen är viktigt för såväl ohälsosymptom, den egenbedömda hälsan och graden av 
utmattning. Detta gäller för både män och kvinnor. Det sociala stödet från kollegor är också viktigt 
för ohälsan och graden av utmattning för både män och kvinnor och viktigt för den egenbedömda 
hälsan för kvinnor. Det sociala stödet från familj och vänner är också viktigt, men konstigt nog mindre 
viktigt för kvinnorna. Det är bara ohälsosymptomen som tycks påverkas av familjens och vännernas 
stöd hos både män och kvinnor, medan det för männens del också är viktigt för den egenbedömda 
hälsan och för graden av utmattning.  

 

SAMMANFATTNING 

Generellt kan sägas att de relationer vi har på arbetsplatsen kan påverka vår hälsa i både positiv och 
negativ riktning beroende på om de fungerar väl, eller om de inte gör det. Vad gäller frånvaro från 
arbetet så har relationerna visat sig påverka männen i högre grad än kvinnorna. Männen har i 
genomsnitt fler dagars frånvaro från arbetet på grund av konflikter och negativa relationer än vad 
kvinnor har. Vilka relationer som är viktigast skiljer sig också åt mellan könen. För kvinnorna är det 
relationen till chefen som i högre grad kan påverka graden av frånvaro, medan det för männen är 
relationerna till kollegorna och den eventuella förekomsten av konflikter som är viktigast.  

För båda könen gäller att en positiv relation till chefen minskar symptomen. Mer för männen än för 
kvinnorna. För kvinnorna blir påverkan något att tala om först när relationen blir negativ, och då lider 
de av högre grad av utmattning.  

Om relationen till kollegorna inte är god, och om det finns konflikter på arbetsplatsen så påverkas 
både ohälsosymptomen och symptomen på utmattning negativt. För både kvinnor och män. 
Däremot så verkar männens symptom på ohälsa i högre grad än kvinnorna påverkas av negativa 
relationer till kunder. Både män och kvinnor känner sig mer utmattade om de har kunder som 
påverkar dem negativt.  

Slutligen framkom i enkäten att om man har socialt stöd från chef, kollegor och/eller familj/vänner, 
så kan det fungera som ett skydd för övriga faktorers negativa påverkan på hälsan. 

 

KEY FINDINGS 

• Män som har en dålig relation till närmsta chef har en arbetsrelaterad frånvaro på i snitt 12,6 
dagar jämfört med kvinnornas 3,5 dagar. 
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• Män som upplever att det finns konflikter på arbetsplatsen har en arbetsrelaterad frånvaro 
på i snitt 14 dagar jämfört med kvinnornas 3,6 dagar. 

• Mäns hälsa påverkas positivt av att ha en positiv relation till chefen. Kvinnors hälsa påverkas 
negativt av att ha en negativ relation till chefen. 

• Att ha negativa relationer till kunder kan skapa utmattning. 

• Män får fler symptom på ohälsa av negativa relationer till kunder än vad kvinnor får. 

• Att få det stöd man upplever sig behöva, särskilt från sin chef, kan påverka hälsan positivt. 
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3. SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER  
Den generella bild undersökningen har gett är att medlemmarna själva upplever sig ha en god hälsa, 
och att de är positivt inställda till sitt liv, såväl privat som i arbetet och balansen däremellan. Däremot 
har en väldigt hög andel av de som svarat på enkäten – hela 80 % - faktiska symptom på ohälsa av 
något slag. Även om symptomen på ohälsa idag inte i någon högre utsträckning verkar upplevas som 
något större problem av majoriteten av medlemmarna själva kan det vara bra att utreda vidare inför 
framtiden, då det finns en risk att symptomen på sikt kan leda till problem. Medlemmarna själva 
påpekar också just att situationen inte är långsiktigt hållbar – arbetet har en negativ inverkan på 
hälsan för en grupp medlemmar. 

 

3.1 VAD ÄR VIKTIGAST FÖR HÄLSA? 

Då vi studerar hälsa i förhållande till arbetet har en del att göra med hur arbetsgivaren ser på sin roll i 
att skapa förutsättningar för hälsa på arbetsplatsen i termer av att tillhandahålla friskvård, bedriva 
arbetsmiljöarbete, erbjuda en god psykosocial arbetsmiljö, ergonomi etcetera. En annan del är vilka 
förutsättningar för hälsa som följer med den typ av arbetsuppgift man har, vilka allmänna ramar som 
finns kring arbetet i termer av tempo, övertidsarbete, ansvarsgrad och relationer på arbetsplatsen. 
Slutligen spelar en tredje del in som handlar om individens förhållningssätt till de ramar som finns på 
arbetsplatsen.  

I kapitel 2, avsnitt 2.5 framkom att det finns en rad faktorer hos både individ och organisation som 
samspelar med individens hälsa och ohälsa. För att få en uppfattning om vilka faktorer som allra 
starkast hänger samman med ohälsa och utmattning, och därmed peka på vilka prioriteringar som 
kan vara viktiga att göra, gjordes analyser (multipla regressionsanalyser) för att få svar på detta.  

Det som är gemensamt för män och kvinnor, och som också har starka effekter på ohälsa av olika slag 
är relationerna på arbetsplatsen, både till chef och kollegor, men framförallt till kollegorna. En annan 
stark effekt som framkom, och som också går att arbeta med på olika sätt, är individens egenomsorg. 
Om individen har lärt sig att lyssna på sin kropp och har lärt sig att säga stopp när det behövs är 
chansen stor att mycket av hälsan bibehålls. Om individen däremot låter arbetet ta över, och inte tar 
ansvar för den egna hälsan, är risken för ohälsa stor. Andra faktorer som var gemensamma för män 
och kvinnor var arbetsuppgifternas otydliga slut, om svårigheten att veta när något är tillräckligt bra 
och tillräckligt klart. Svårigheter att avgöra detta är en risk för hälsan. Likaså tycks både män och 
kvinnor påverkas negativt av för mycket att göra.  
 
Andra faktorer som tycks ha viss relevans för hälsan hos män och kvinnor är:  

• Socialt stöd 
• Delaktighet i att skapa sin roll 

• Att inte bli störd för mycket 
• En fungerande teknik 

 
För männens del tycks det dessutom betydelsefullt med: 

• Tydliga mål (delvis också tydliga arbetsuppgifter) 

• Inte alltför tätt återkommande deadlines/täta prestationsmätningar 
• Inte alltför rutinmässiga arbetsuppgifter utan utmaningar 
• Inte för svåra och krävande arbetsuppgifter 
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För kvinnor tycks det även vara betydelsefullt med: 

• Organisationens hälsofokus 

• Tydliga och väldefinierade arbetsuppgifter 
• Lagom svåra och krävande arbetsuppgifter 

 
Utifrån ovanstående sammanfattning vill vi särskilt lyfta fram några teman att jobba vidare med.  

 

3.2 INDIVIDENS OCH ORGANISATIONENS FOKUS PÅ HÄLSA 

Såväl individ som organisation kan värna individens hälsa mer eller mindre. Individens värnande kan 
yttra sig på olika sätt. Dels handlar det om en förmåga hos individen att läsa av sin kropp och sina 
resurser, att ta kroppsliga signaler på allvar och att förhålla sig till dem på ett hälsovärnande sätt. 
Konkret i arbetet innebär det att sakta ned på farten om kroppen säger ifrån, att fundera på om det 
är klokt att ta det intressanta uppdraget från chefen. Det kan också handla om att vara medveten om 
när återhämtning behövs, och basala saker som kost och motion.  

Organisationen kan stötta individen i detta på olika sätt. De frågor som i undersökningen handlade 
om organisationens hälsofokus visade sig inte samvariera särskilt starkt med hälsa utan det tycks 
vara mer aktuellt att stötta individen i de gränser hon/han behöver sätta för att värna den egna 
hälsan. Konkret kan detta innebära att chefen i alla utvecklingssamtal tar upp frågan om hur 
medarbetaren tycker att arbetet påverkar hälsan, att fråga vilka moment i arbetet som kan utgöra en 
risk för hälsan på kort och lång sikt. Att som chef skaffa sig en bild av vilka delar som är uppbyggliga 
för individen och vilka som bryter ned. Detta gäller förmodligen i större utsträckning individer som är 
engagerade i arbetet och själva har problem att upprätthålla dessa gränser. Chefen kan också 
konkret sätta gränser åt individen, om den egna förmågan att göra det saknas eller är för outvecklad, 
genom att exempelvis på ett tydligt sätt tala om när den anställde har presterat tillräckligt och vara 
behjälplig i att göra prioriteringar när arbetsbördan är hög. Organisationen kan också på olika sätt 
visa att det är bra att som individ sätta gränser när det behövs. Forskning har också visat att konkreta 
tekniker, som exempelvis mindfulness, kan fungera på ett bra sätt för stressrelaterad problematik.  

 

3.3 RELATIONERNAS BETYDELSE 

Relationerna på arbetsplatsen visade sig ha en mycket stor betydelse för hälsan hos medarbetarna.  
Detta är ett område av arbetsmiljön som kan vara svårare att hantera då det är mycket mer subtilt 
och ibland både svårt att observera och att bedöma exakt vad som händer och vad det handlar om. 
Det kan därför vara svårt att formulera handlingsplaner eller att som chef veta hur man ska bemöta 
problem som har med relationerna i arbetsgruppen att göra, och att veta hur man ska hantera dem. 
Dessutom är man som chef ofta del av arbetsgruppen och den dynamik som råder där, vilket skapar 
särskilda svårigheter att hantera fenomenen.  

Chefer bör ha/få god utbildning i gruppdynamik och i hur man på företaget ska gå till väga i olika 
situationer av lättare konflikter. När det kommer till att utveckla grupper och relationer, samt till att 
arbeta med svårare konflikter kan det dock vara klokt att ta in en konsult eller motsvarande i 
processen.  

 

3.4 ARBETSUPPGIFTERNA 

Personer som tycker att arbetsuppgifterna är för många, för svåra eller för krävande, för otydliga och 
odefinierade och/eller alltför rutinmässiga kan drabbas av dålig hälsa. Detta pekar på vikten av att 
det finns en kontinuerlig och tydlig dialog mellan chef och medarbetare. Denna dialog bör fokusera 
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på målen i arbetet för individ och grupp, återkoppling på prestation, återkoppling på de 
förutsättningar som organisationen erbjuder och individens hälsa relaterat till detta. Dialogen kring 
arbetsuppgifterna utvecklar också relationerna och vice versa.  

 

Vad undersökningen alltså har visat är vikten av öppenhet och tydlighet. Inte bara kring 
arbetsuppgifterna och hur de påverkar oss, utan även om de relationer som finns på arbetsplatsen 
och vad som händer i arbetsgrupper. Detta ställer naturligtvis höga krav både på anställda och på 
chefer att förmå ha denna typ av dialoger på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att uppnå detta skulle, som 
tidigare framhållits, vara att se till att dialog och relationer är ett fast inslag i såväl chefsutbildningar 
som i introduktioner för nya anställda och i den grupputveckling som bedrivs på arbetsplatsen. Att ta 
till vara på denna möjlighet att främja hälsa och effektivitet på arbetet borde ligga i de flesta 
organisationers och företags intresse.  
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BILAGA 1. 
 

1. METOD 

 

POPULATION, URVAL OCH SVARSGRUPP 

Populationen består av Civilekonomernas ca 38 000 medlemmar. För att kunna ingå i 
undersökningen fanns kriteriet att man skulle ha en e-mejladress registrerad hos förbundet (vilket ca 
3500 medlemmar inte har) och inte vara student (12 000 medlemmar). De grupper i populationen 
som var aktuella var 1) chefer, 2) egna företagare och 3) ”vanliga medlemmar” (med e-mejladress). 
Antalet i respektive grupp framgår av tabell 2. Från vardera grupp gjordes ett slumpmässigt urval 
som framgår av tabellen nedan. Aktuella grupper, urval och svarsfrekvens framgår i tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Visar population (den 1 april 2011), urval, antal svar och svarsfrekvens för de olika grupperna i undersökningen.  

Undersökningsgrupp Population Urval Antal svar Svarsfrekvens 
Chef 3737 400 189 48 % 
Egna företagare 661 400 132 33 % 
Vanlig medlem 17952 4299 1557 39 % 
Okänt svar   68 44 % 
Totalt 22350 5099 1946 39 % 

 

Medlemmarna kan tillhöra den privata, den statliga eller den kommunala arbetssektorn och 
resultaten från de som svarade visar att de arbetar inom någon av följande branscher (andel 
respondenter i respektive sektor angivet i parentes): 

• Industri (18) 
• Revision (6) 
• it – telecom (11)  

• Handels- och tjänsteföretag (18) 
• Bank och finans (13)  

• Bemanningsföretag (2) 
• Övrigt (32) 

 

Av de som svarade på undersökningen var 54 % kvinnor och 46 % män. 25 % var upp till 35 år gamla, 
35 % mellan 36 och 45 år, 29 % mellan 46 och 55 år, och följaktligen var 11 % över 56 år. 19 % hade 
ett barn, 43 % hade två barn och 12 % hade tre barn eller fler. Strax över en fjärdedel (27 %) var 
chefer och 11 % hade eget företag. De flesta arbetade inom den privata sektorn (77 %), följt av statlig 
(13 %) och kommunal (8 %) sektor. Slutligen var 2,4 % arbetssökande och dessa svarade inte på 
frågorna om arbetssituationen.  

BORTFALL 

För att få en uppfattning om eventuella systematiska mätfel har de 3200 respondenter som valde att 
inte besvara enkäten analyserats avseende vilken urvalsgrupp de tillhör och könstillhörighet. Som 
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framgår av tabellen nedan är bortfallet störst i gruppen som är egna företagare, framförallt bland 
männen där 71 % valde att inte svara (jämfört med 64 % bland kvinnorna). Bäst svarsfrekvens står 
kvinnorna generellt för; 42 % av kvinnorna svarade till skillnad från 37 % bland männen. Absolut bäst 
på att svara var gruppen kvinnliga chefer där 59 % svarade.  

 

Tabell 2. Visar antal svar och icke svar i varje undersökningsgrupp. Uppdelning mellan kvinnor och män. 

    
Vanlig 
medlem Chef 

Egen 
företagare Okänt Totalt 

Kvinna Ej svar 1228 (60 %) 83 (42 %) 127 (64 %) 0  1438 (58 %) 
  Svar 811 (40 %) 117 (59 %) 73 (37 %) 34  1035 (42 %) 
    2039 200 200 34 2473 

Man Ej svar 1264 (63 %) 124 (63 %) 141 (71 %) 0 1529 (63 %) 
  Svar 746 (37 %) 72 (37 %) 59 (30 %) 34  911 (37 %) 
    2010 196 200 34 2440 

Totalt Ej svar 2492 (62 %) 207 (52 %) 268 (67 %) 0 2967 (60 %) 
  Svar 1557 (39 %) 189 (48 %) 132 (33 %) 68 1946 (40 %) 
    4049 396 400 68 4913 

En förklaring till det stora bortfallet är sannolikt att många egenföretagare och arbetssökande inte 
upplevde att enkätens frågor stämde in på deras situation. En annan möjlig förklaring kan vara att 
enkätstudier för tillfället är ett mycket populärt sätt att ta reda på människors uppfattningar, hälsa 
och livssituation i en mängd varierande sammanhang, varför man kan misstänka en viss grad av 
”enkättrötthet”. Ofta, liksom i denna enkät, utgår ingen ersättning för deltagande varför ifyllandet 
kan ses som inkräktande på dyrbar tid.  

 

UNDERSÖKNINGSFÖRFARANDE 

En webbaserad enkät tillhandahölls respondenterna via en länk som skickades till den mejladress 
som finns registrerad i medlemsregistret. Det första utskicket följdes upp av tre påminnelser, varav 
den sista enbart riktade sig till de som påbörjat, men inte avslutat enkäten.  

De ansvariga för undersökningen garanterar att arbetsgivaren inte kommer att få del av svar från 
enskilda personer. Undersökningsledarna garanterar också att inga svar analyseras på individnivå 
utan enbart för grupper av medlemmar. Vidare har bara undersökningsledarna tillgång till 
mejladresserna. 

 

STATISTISKA ANALYSER 

Materialet har analyserats både som ett totalt urval (medlemmar i Civilekonomerna) och som olika 
grupper av urval (företagare, chefer och vanliga medlemmar, män och kvinnor). I enkäten ställdes 
frågor om huruvida de svarande hade personalansvar och huruvida de hade ett eget företag. Dessa 
frågor har legat till grund för indelningen i de olika grupperna i analyserna (Chef/anställd; egen 
företagare/icke företagare) och överensstämmer inte med vilka som enligt medlemsregistret skulle 
tillhöra respektive grupp. Vanliga medlemmar har alltså blivit chefer eller egen företagare och vice 
versa.  

I de fall där vi velat uttala oss om medlemmar i Civilekonomerna generellt har en vikt använts så att 
de olika urvalsstorlekarna i förhållande till populationen, och de olika svarsfrekvenserna i grupperna 
korrigerats för. Vikten är beräknad enligt formeln Antal populationen/Antal svar och framgår av 
tabell nedan. 
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Tabell 3. Vikter för de olika grupperna i undersökningen.  

Antal 
population 

Grupp Antal 
svar 

Vikt 

402 Företagare, män  59 6,81 

259 Företagare, kvinnor  73 3,55 

1618 Chefer, kvinnor 117 13,83 

1926 Chefer, män 72 26,75 

10005 Övriga medlemmar, män 746 13,41 

12346 Övriga medlemmar, kvinnor 811 15,22 

 

I tabellbilaga 1 presenteras svar på alla frågor och där skillnader mellan olika grupper framgår. 
Åldersgruppen 36-45 är förbundets största åldersgrupp varför denna grupp får en relativt sätt större 
betydelse för medelvärdet.  

Olika statistiska analyser har använts (AN©OVA, MAN©OVA, chi-2 test och multipel 
regressionsanalys). De skillnader som presenteras i löpande text är statistiskt signifikanta (p=<0.05).  

 

MÄTINSTRUMENT 

Ett antal bakgrundsfrågor ställdes i enkäten med en fråga vardera. Utöver dessa ställdes frågor om 
arbetstid, övertidsersättning, hälsa etc. Samtliga frågor återfinns i tabellbilaga 1. 

I tabell 4 nedan presenteras de frågor som inte slagits samman till ett medelvärdesindex. 

Enkäten bestod också av ett antal frågor som syftade till att mäta ett antal dimensioner i arbetet. 
Tabell 5 visar skalans namn, exempel på frågor, antal frågor, och alpha (som är ett mått på hur 
samstämmigt frågorna mäter det som avses. Värden över 0.60 är acceptabelt för att kunna använda 
frågorna som en skala som mäter ungefär samma sak).  

 

Tabell 4. Visar vilka enskilda frågor som ingick i enkäten samt vad den avser mäta.  

Otydligt slut Har du ett arbete där du oftast kan göra allting lite bättre?  
Har du svårt att veta när det du gör i arbetet är tillräckligt bra? 

Distraktorer Blir du ofta avbruten och störd i ditt arbete? 
Krånglar tekniken i organisationen ofta? 
Har du varit med om stora förändringar i arbetet under det senaste året? 

Tempo/Deadlines Hur ofta mäts din prestation?  
Är ditt arbete sådant att det löper på med ungefär samma tempo under året?  
Är ditt arbete sådant att du har ett antal stora återkommande deadlines under året? 

Arbetsrelaterad 
frånvaro 

Hur många dagar under de senaste 12 månaderna har du sammanlagt varit hemma från 
arbetet p g a något som du tror har med jobbet att göra (för mycket att göra, tristess, 
konflikter, utmattning och orkeslös etc.)? 

Sjuknärvaro ... det hänt att du gått till arbetet eller åkt ut på uppdrag, trots att du med tanke på ditt 
hälsotillstånd egentligen borde ha stannat hemma? 

Inflytande Är du delaktig i att skapa dina arbetsuppgifter och din roll? 
Har du möjlighet att arbeta hemma om du skulle vilja? 
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Tabell 5. Visar vilka skalor som ingick i enkäten, antal frågor i respektive skala och exempel på fråga.  

Skala Antal 
frågor 

Exempel på fråga Alpha 

Normer och 
förväntningar att 
arbeta mer än 
ordinarie arbetstid 

2 Upplever du att det finns förväntningar på dig att arbeta utöver ordinarie 
arbetstid? 
Upplever du att det är accepterat att arbeta ordinarie arbetstid och inte mer? 

.64 

Arbetsgivarens 
hälsofokus 

2 Finns en dialog kring hur arbetet påverkar medarbetares hälsa i exempelvis 
utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar etc.? 

.84 

Kvalitativ belastning  2 Har du ett alltför stort ansvar i ditt arbete?  
Har du arbetsuppgifter som du tycker är för svåra att klara av? 

.62 

Rutin-utmaningar 2 Saknar du utmaningar i arbetet?  
Har ditt arbete blivit rutin, dvs. du kan sköta det mesta i jobbet utan större 
ansträngning? 

.80 

Kvantitativ belastning  3 Har du alldeles för mycket att göra? .64 
Tydlighet – 
arbetsuppgifter 

2 Har du en tydlig bild av vad du ska göra i ditt arbete?  
Har du väldefinierade arbetsuppgifter? 

.69 

Tydlighet gällande 
mål/förväntningar 

3 Är din chef tydlig med de förväntningar han/hon har på dig i arbetet?  
Är din chef tydlig med hur mycket du förväntas arbeta/prestera? 

.84 

Egenomsorg och 
gränssättning 

5 Jag har inga problem att sätta stopp och säga ifrån på arbetet när/om pressen 
ökar för mycket 

.72 

Tillgänglighet 2 Hur ofta är du tillgänglig för arbetsrelaterade ärenden per telefon, mejl, möten 
etc. på din lediga tid (kvällar, helger eller semester)?  
Hur ofta förbereder du arbetet inför morgondagen på din lediga tid? 

.70 

Utmattning 2 Jag känner mig helt slut när jag går från arbetet .64 
Ohälsa 5 Har du under det senaste året...  

… haft svårt att somna, vaknat flera gånger om natten och haft svårt att somna 
om eller vaknat mycket tidigt?  
... varit trött på grund av sömnproblem?  
... haft problem med magen, diffus värk, värk i nacke/axlar, övre delen av 
ryggen och/eller besvär med huvudvärk och migrän?  
... haft svårt att koncentrera dig på dina arbetsuppgifter?  
... haft svårt att minnas, glömt saker du brukar komma ihåg etc.? 

.81 

Återhämtning 4 Efter en helg brukar jag känna mig utvilad och vara fylld av energi igen .80 
Arbetsrelaterad positiv 
affekt 

3 Har du under det senaste året känt…  
… glädje i arbetet?  
… uppskattning i arbetet?  
… att du klarar av problem och svårigheter i arbetet på ett bra sätt? 

.84 

Nöjdhet med livet 3 Är du för närvarande nöjd med din livssituation när det gäller... ditt arbete  
Är du för närvarande nöjd med din livssituation när det gäller... livet utanför 
arbetet Är du för närvarande nöjd med din livssituation när det gäller... 
balansen mellan arbete och övrigt liv 

.64 

Upplevt stöd 3 Hur mycket stöd, i förhållande till ditt behov, upplever du att du totalt sett får 
från följande personer:  
Min närmaste chef  
Kollegor och medarbetare  
Min familj, vänner och/eller bekanta 

.55 

God relation till chef  3 Har du en god dialog med din närmsta chef, dvs. kan ta upp frågor och 
problem i arbetet för en konstruktiv dialog?  
Är det möjligt att ha en god dialog med din chef kring prioriteringar när 
arbetsbördan är hög?  
Har du en god relation med din närmsta chef? 

.90 

Negativa relationer till 
kollegor 

2 Finns konflikter i arbetsgruppen som påverkar dig negativt?  
Har du kollegor som påverkar dig negativt? 

.75 

  

I rapporten lyfter vi fram de gruppskillnader som har visat sig vara signifikanta eller av annan 
anledning intressanta. Vill man ha en fullständig redovisning av samtliga gruppers resultat hänvisas 
läsaren till tabellbilaga 1. 
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TABELLBILAGA 2. 
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Antal personer  356 135 218 368 272 47 38 50 74 11 45 12 29 44 18 28 76 5 150 1975   

Ålder 43,3 40,4 42,9 40,8 40,9 42,2 44,2 44,2 46,1 41,0 42,7 48,0 44,1 43,5 38,4 39,0 45,5 50,9 44,3 42,5 Ja 

Frågor om hälsa och ohälsa                      

Ohälsa 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,7 2,7 2,6 2,7 3,2 2,5 3,2 2,7 2,4 2,8 2,5 2,5 3,1 2,7 2,6 Ja 

Utmattning 2,7 2,8 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,6 2,7 3,1 2,7 3,1 3,0 2,4 2,9 2,5 2,5 3,2 2,7 2,7 Nej 

Arbetsrelaterad positiv affekt 3,7 3,7 3,7 4,0 3,9 3,7 3,7 3,8 3,9 3,4 4,1 3,2 3,9 4,3 3,3 4,1 3,8 3,2 3,8 3,8 Ja 

Återhämtning 3,1 2,8 3,0 3,1 3,2 2,9 3,1 3,0 3,0 2,8 3,3 2,7 2,9 3,2 2,8 2,9 3,3 2,6 3,1 3,1 Ja 

Nöjdhet med arbete, livet utanför och 
balansen (totalt) 

10,3 10,0 10,2 10,5 10,8 10,0 10,5 10,3 10,2 9,1 10,5 8,9 10,1 10,8 8,9 10,0 10,6 9,7 10,3 10,4 Nej 

Totalt stöd 12,0 12,1 11,7 11,8 12,2 11,7 11,9 11,3 11,5 11,2 11,8 11,0 11,8 12,9 11,4 11,4 12,1 11,3 12,3 11,9 Nej 

Organisatoriska förutsättningar                      

Norm och förväntan på övertid 3,2 3,0 3,1 3,0 2,7 3,0 3,0 2,8 2,6 2,4 2,6 3,2 2,8 3,2 3,4 3,1 2,3 4,0 2,8 2,9 Ja 

Arbetsgivarens hälsofokus 2,5 2,4 2,2 2,3 2,7 2,3 2,6 2,6 2,2 2,5 2,5 2,2 2,5 2,7 2,1 2,4 3,0 1,9 2,6 2,5 Ja 

Är du delaktig i att skapa dina 
arbetsuppgifter och din roll? 

3,2 3,2 3,2 3,4 3,2 2,9 3,2 3,5 3,5 2,7 3,4 2,9 3,5 3,9 2,7 3,6 3,2 2,8 3,6 3,3 Ja 

Rutin-utmaningar 2,0 1,7 2,0 1,9 2,0 2,1 1,7 1,9 1,8 2,8 1,8 2,1 1,7 2,0 1,8 2,0 1,8 1,7 2,0 1,9 Nej 

Kvalitativ belastning  1,7 1,9 1,7 1,6 1,6 1,9 1,6 1,6 1,7 1,3 1,8 1,7 1,5 1,5 1,8 1,8 1,5 2,3 1,6 1,7 Nej 

Kvantitativ belastning  3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,2 3,0 2,9 3,3 2,9 3,1 3,5 3,3 2,9 3,4 3,1 3,1 3,8 3,1 3,1 Ja 

Tydlighet – arbetsuppgifter 3,0 3,4 3,0 3,1 3,3 3,3 3,1 3,2 2,9 2,9 3,0 2,7 3,0 3,3 2,9 3,1 3,1 2,3 3,3 3,1 Ja 

Tydlighet gällande mål/förväntningar 2,6 2,8 2,8 2,7 2,9 2,6 2,4 2,7 2,3 2,7 2,4 1,9 2,6 2,9 2,7 2,5 2,6 2,0 2,8 2,7 Ja 

Distraktorer                      

Blir du ofta avbruten och störd i ditt 
arbete? 

3,2 2,9 3,0 3,2 3,2 3,0 3,1 3,1 3,3 3,0 3,0 4,1 3,3 3,0 3,3 3,0 2,9 4,0 3,3 3,1 Nej 

Krånglar tekniken i organisationen ofta? 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,2 2,1 2,1 3,1 2,2 2,2 2,0 2,1 2,1 2,5 2,3 2,0 2,2 2,2 Nej 
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Har du varit med om stora förändringar i 
arbetet under det senaste året? 

3,1 2,5 3,1 3,1 2,9 3,3 3,0 3,0 3,1 2,4 3,2 3,1 3,2 3,3 3,0 3,2 2,7 3,2 3,2 3,0 Ja 
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Hur ofta mäts din prestation?                     Ja 

Inte alls 19 % 11 % 12 % 20 % 13 % 33 % 29 % 14 % 38 % 46 % 30 % 33 % 42 % 36 % 14 % 11 % 32 % 23 % 80 % 20 %  

Timme för timme 0 % 18 % 3 % 3 % 1 %  2 % 3 %  1 %     7 %     3 %  

Dagligen 3 % 8 % 2 % 5 % 6 % 7 % 4 %   3 % 10 % 2 %   9 % 6 % 8 % 3 %  4 %  

Veckovis 5 % 12 % 13 % 8 % 9 % 7 % 1 % 3 %  1 % 10 % 9 %   14 %  4 % 5 %  7 %  

Månadsvis 15 % 17 % 23 % 17 % 24 % 20 % 16 % 14 % 6 % 3 % 20 % 9 %  4 % 23 % 22 % 20 % 12 %  17 %  

Någon/några gånger årligen 59 % 33 % 47 % 47 % 47 % 33 % 48 % 66 % 56 % 46 % 30 % 47 % 58 % 61 % 34 % 61 % 36 % 57 % 20 % 49 %  

 
Är ditt arbete sådant att det löper på med 
ungefär samma tempo under året? 
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Ja 

Är ditt arbete sådant att du har ett antal 
stora återkommande deadlines under 
året? 

3,7 3,8 3,3 3,7 3,0 4,0 3,8 3,7 3,6 3,4 3,8 3,6 3,9 3,5 3,5 3,6 3,2 4,2 3,6 3,5 Ja 

Har du ett arbete där du oftast kan göra 
allting lite bättre? 

3,5 3,7 3,8 3,6 3,6 3,7 3,5 3,6 3,9 3,5 3,7 3,6 3,9 4,0 4,2 3,8 3,9 3,0 3,5 3,7 Ja 

Individens förhållningssätt                      

Egenomsorg och gränssättning 3,2 3,3 3,2 3,3 3,1 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 3,1 3,4 3,2 3,1 3,5 3,3 3,1 3,2 3,2 3,2 Nej 

Tillgänglighet /"spill-over" arbete-fritid 3,0 2,8 3,2 3,0 2,9 2,7 3,0 3,1 3,3 2,9 2,6 3,2 2,7 3,7 3,3 3,4 2,6 3,5 3,1 3,0 Ja 

Har du svårt att veta när det du gör i 
arbetet är tillräckligt bra? 

2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 3,0 2,8 2,7 3,0 2,8 2,9 2,9 2,9 2,6 3,4 2,5 2,9 3,1 2,6 2,8 Nej 

Relationer på jobbet                      

God relation till chef  3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,3 3,0 3,4 3,2 3,4 3,3 2,5 3,4 3,5 3,0 3,3 3,4 2,2 3,5 3,3 Nej 

Negativa relationer till kollegor 2,1 1,8 2,0 2,1 1,9 1,9 1,7 2,0 2,4 2,2 2,1 3,1 2,0 1,8 2,2 1,9 2,3 2,5 2,1 2,0 Ja 



 
65 

 



 
66 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


