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UNDERSÖKNINGENS
VIKTIGASTE SLUTSATSER
Årets undersökning visar att drygt 156 000 jobbchanser kan skapas
inom staten till och med år 2023. Det betyder att det skapas ungefär
31 0001 jobbchanser varje år från år 2019 till och med år 2023.
De vanligaste orsakerna till att nya jobbchanser skapas är att anställda
byter jobb, det vill säga jobbrotation, pensionsavgångar och nya beslutade
politiska krav på verksamheten som i sin tur påverkar kompetensbehovet.
Flest jobbchanser skapas inom yrken som kräver högskole- och
universitetsexamen. Exempel på sådana yrken är jurist, IT-specialister
och ekonomer (nationalekonomer).
Kompetenskraven inom staten är höga och ökar hela tiden. De flesta arbetsgivare söker ny arbetskraft som har högskole- och universitetsexamen.
Även vid handläggartjänster är detta ofta ett krav. När vi jämför årets undersökning med den vi genomförde år 2016 ser vi att kravet på genomförd
högskole- eller universitetsutbildning har ökat med 18 procent.
Den statliga arbetsgivaren söker också nya medarbetare med specialistkompetens, tidigare erfarenheter från offentligt arbete, erfarenheter av
myndighetsutövning och projektledning är värdefulla.
Den statliga arbetsgivaren söker också personal med digital kompetens
och mognad.

Citaten i rapporten är kommentarer ifrån
respondenterna som vi hämtat ifrån undersökningen.
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 ersonalomsättningen är 12,6 procent per år. Vi har räknat på att ungefär samma volym av personal behövs under de kommande åren
P
men avrundat till 12% gånger 5 år, vilket ger 156 000 jobbchanser inom staten.
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TRENDER OCH UTVECKLING
INOM STATEN
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75%
AV DE ANSTÄLLDA INOM
STATLIG SEKTOR HAR

EFTERGYMNASIAL

UTBILDNING

44%

KVINNLIGA

CHEFER
STATEN BLIR MER JÄMSTÄLLD
År 2009 var kvinnorna för första gången fler
än männen. Denna utveckling har fortsatt
2010-2018. Främst har antalet anställda
sedan 2010 ökat inom verksamhetsinriktningarna försvar och socialt skydd inklusive
hälso- och sjukvård. Under de senaste åren
sedan 2015 är det däremot inom näringslivsfrågor inklusive miljöskydd och bostadsförsörjning som ökningen varit snabbast.
Det är också inom den till antalet snabbt
ökande verksamhetsinriktningen socialt
skydd inklusive hälso- och sjukvård, som
andelen kvinnor är störst. Sett över en tioårsperiod har andelen kvinnliga chefer ökat
kraftigt i staten. Totalt finns nu omkring
7 600 kvinnliga chefer, vilket motsvarar
44 procent av alla chefer inom staten.
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ANDELEN AKADEMIKER
INOM STATEN ÖKAR
Utbildningsnivån inom staten är generellt
sett högre än inom andra sektorer.2
Av de anställda inom statlig sektor år
2018 hade 75 procent eftergymnasial
utbildning. En majoritet av dessa har en
utbildning som är två år eller längre. På
arbetsmarknaden i stort var andelen med
eftergymnasial utbildning 47 procent.

ÖKAD MÅNGFALD
Sedan 2005 har andelen anställda i staten med
utländsk bakgrund successivt ökat från cirka
elva till 18 procent. Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka. År
2017 hade 18,9 procent av de statsanställda
utländsk bakgrund vilket är en ökning med
0,6 procentenheter från 18,3 procent år 2016.

18%

HAR UTLÄNDSK

BAKGRUND

HÖGRE MEDELÅLDER I STATEN
Medelåldern är högre inom statlig sektor än
på den övriga arbetsmarknaden, cirka 44,6 år
för män och 44,4 år för kvinnor 2018. En stor
anledning till detta är att utbildningsnivån i
statlig sektor är högre än på arbetsmarknaden i
övrigt, vilket innebär att de anställda i de yngsta
åldersgrupperna är få.


AGV-statistik:
Som statligt anställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga
bolag och stiftelser liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Både anställda med
månadslön och timlön ingår. I de fall då en anställd har mer än en deltidsanställning vid olika myndigheter räknas personen såsom
anställd vid varje myndighet och förekommer alltså mer än en gång i det totala antalet anställda.
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STs JOBBUNDERSÖKNINGAR
ST är det största fackförbundet för statligt anställda
med nästan 100 000 medlemmar som arbetar på
statliga myndigheter och inom den samhällsbärande
infrastrukturen.
Med jämna mellanrum tar ST fram en rapport i serien
Framtidsjobb i staten där vi undersöker trenderna på
svensk arbetsmarknad och hur jobbchanserna ser ut
inom statlig sektor. Vi tittar också på vilka möjligheter
som den statliga arbetsgivaren har för att attrahera
personer med rätt sorts kompetens till de lediga tjänster
som finns inom staten. Staten erbjuder många olika
slags jobb och tjänster inom ett varierat antal yrken.
Men den statliga arbetsgivaren konkurrerar även med
flera andra sektorer om den attraktiva arbetskraften.
Här handlar det för staten om att ligga i framkant
och kunna erbjuda bra anställningsförmåner med
konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö, möjligheter
till kompetensutveckling och karriär. Staten har en
tydlig konkurrensfördel i att kunna kommunicera
samhällsnyttan, uppdraget i att kunna utveckla Sverige
och att som medarbetare få ge god och rättssäker
service till medborgare. I den här rapporten presenteras framför allt de slutsatser vi kan dra av 2019 års
undersökning som vi har kompletterat med ett antal
tidigare iakttagelser som fortfarande är relevanta.
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SNABBA FÖRÄNDRINGAR PÅ
ARBETSMARKNADEN
Arbetsmarknaden idag förändras snabbt och staten är
en av de mest dynamiska sektorerna på arbetsmarknaden. Syftet med den här rapporten är att göra en
prognos över rekryteringsbehovet de närmaste fem
åren inom statlig sektor. Den här rapporten behövs
eftersom få andra studier behandlar statlig sektor
specifikt och tillräckligt ingående. Arbetsförmedlingen
och Statistiska Centralbyrån, SCB, gör visserligen
prognoser över utvecklingen på arbetsmarknaden
och jämför där staten med andra sektorer.
SCB:s prognoser tillåter dock i normalfallet inte
närmare analyser av den statliga arbetsmarknaden.
Arbetsgivarverket (AGV) tar fram undersökningar
med noggranna analyser och prognoser för utvecklingen inom just staten. Men här är perspektivet
arbetsgivarens, med fokus på ekonomi och andra
förutsättningar. Inte heller medges djupanalys på till
exempel yrkesnivå. I den här rapporten kombineras
statistik från Arbetsgivarverket och SCB med STs
enkätundersökning för att ge en bild över utvecklingen
på den statliga arbetsmarknaden som är tillräckligt
översiktlig för att tydliggöra övergripande trender och
samtidigt tillräckligt ingående för att visa på skillnader
i utvecklingen mellan olika yrken och sektorer.
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VILKA JOBBCHANSER FINNS I STATEN?
Rekryteringsbehov i staten och prognoser över
jobbutveckling är alltid vanskliga att göra och
innebär mer eller mindre kvalificerade gissningar.
Det finns många faktorer som inte går att räkna
med i en prognos. Vi kan till exempel aldrig riktigt
veta hur det allmänna konjunkturläget kommer
att utvecklas. Samtidigt vet vi att i vissa lägen är
konjunkturläget den enskilt viktigaste faktorn.
Generellt gäller att privat sektor alltid är mer
känslig för konjunktursvängningar än offentlig
sektor som är mer trögrörlig. Men när konjunkturen
svänger kan situationen på arbetsmarknaden förändras mycket snabbt.
Förutom konjunkturläget finns många andra faktorer som också är svåra eller till och med omöjliga
att förutse på några års sikt. Arbetsmarknaden
kan till exempel påverkas av snabba förändringar
av världsekonomin, krig, flyktingströmmar, eller
trender och förändrade konsumtionsmönster. Nya
lagar, regelverk eller politiska prioriteringar kan
plötsligt och dramatiskt ändra förutsättningarna
på arbetsmarknaden.
STATEN BEHÖVER MÅNGA NYA MEDARBETARE
I den här rapporten redovisar vi främst våra undersökningar och iakttagelser vad gäller det kommande rekryteringsbehovet i statlig sektor fram till och
med år 2023.
Enligt våra beräkningar behöver många nya medarbetare anställas i staten fram till och med år 2023
för att ersätta pensionsavgångar och arbetsrotation.
Personalrörligheten i staten är 12,6 procent. Vi tror
att behovet av antalet anställda i staten kommer att
ligga kvar på ungefär samma nivå som i dagsläget,
även om det framöver kommer att genomföras större
förändringar inom exempelvis Arbetsförmedlingen.
Årets undersökning visar att drygt 156 000 jobbchanser
kan skapas inom staten till och med år 2023. Det
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156
TUSEN

JOBBCHANSER
betyder att det skapas ungefär 31 000 3 jobbchanser
i genomsnitt årligen från 2019 till och med 2023.
Våra undersökningar visar också att den statliga
arbetsgivaren ställer höga krav på framtida medarbetare. Förutom universitets- och högskoleutbildning
krävs ofta tidigare erfarenheter från statligt eller
offentligt arbete, stor kännedom om myndighetsutövning, flexibilitet och erfarenheter av utredningsarbete och projektledning.
Idag finns omkring cirka 260 000 personer anställda i den statliga sektorn. I konsekvens med detta
kan personalrörligheten skapa omkring 31 000
jobbchanser årligen och under fem år skapas drygt
156 000. Detta antagande bygger på att behovet av
antalet anställda i staten kommer att ligga på ungefär
samma nivå som idag även om stora förändringar
genomförs i statlig sektor. Vilka personer har då
störst möjligheter att få en statlig anställning? Våra
undersökningar visar att rekryteringsansvariga/
HR-personal främst söker nya medarbetare med
universitetsexamen eller specialistkompetens.

Personalomsättningen är 12,6 procent per år. Vi har räknat på att ungefär samma volym av personal behövs under de
kommande åren men avrundat till 12% gånger 5 år, vilket ger 156 000 jobbchanser inom staten.
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JOBBCHANSER I STATEN 2023

SAMTLIGA ANSTÄLLDA
Län

2019

2023

Blekinge

5 432

3259

Dalarna

4 930

2958

Gotlands

1 888

1132

Gävle

5 815

3489

Halland

4 182

2509

Jämtland

3 595

2157

Jönköping

6 174

3704

Kalmar

3 675

2205

Kronoberg

3 405

2043

Norrbotten

9 319

5591

Skåne

28 973

17383

Stockholm

79 360

47616

4 246

2547

Uppsala

17 568

10540

Värmland

5 012

3007

Västerbotten

8 865

5319

Västernorrland

6 723

4033

Västmanland

4 279

2567

34 510

20706

7 367

4420

14 342

8605

260 000

156 922

Södermanland

Västra Götaland
Örebro
Östergötland
Riket
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OM ÅRETS UNDERSÖKNING 2019
I detta kapitel redovisar vi resultaten från vår
enkätundersökning: ST har skickat ut undersökningen till personal – och rekryteringsansvariga
vid statliga myndigheter och lärosäten. Omkring
218 arbetsgivare från vitt skilda sektorer svarade
på enkäten.4 Målgruppen för enkäten var personal
med rekryteringsansvar. De valdes ut med ambitionen att nå personer med strategiskt ansvar över
personalförsörjningen på kort och lång sikt. Deltagarna i enkäten valdes ut av organisationerna
själva, via e-post till registrator eller motsvarande
funktion, innehållande en länk till undersökningen. I e-posten gavs en kort beskrivning av undersökningens syfte och upplägg samt en uppmaning
att vidarebefordra enkäten till den medarbetare
som har rekryteringsansvar inom organisationen.
Här nedan redovisas frågorna från årets undersökning och respondenternas svar:

218

ARBETSGIVARE FRÅN VITT
SKILDA SEKTORER
SVARADE PÅ ENKÄTEN
4

321 webenkäter totalt.
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FRÅGOR OCH SVAR
VILKA SVARADE PÅ ENKÄTEN?
 T skickade enkäten till 321 myndigheter. Totalt svarade 218 myndigheter,
S
vilket ger en svarsfrekvens på 68 procent.
Drygt 40 procent av de myndigheter som svarat är mindre myndigheter med
upp till 99 anställda.
En tredjedel av de svarande myndigheterna är mellanstora myndigheter
med 100-499 anställda och 49 myndigheter, det vill säga, 23 procent är stora
myndigheter med över 500 anställda.

VILKA ÄR DE VANLIGASTE SKÄLEN TILL ATT
REKRYTERINGSBEHOV UPPSTÅR HOS ER?
Det vanligaste skälet till att rekryteringsbehov uppstår är normal jobbrotation. Hela 82 procent
svarade att det är absolut vanligast att medarbetare slutar för att arbeta på en annan arbetsplats eller alternativt att de söker och jobbar med andra arbetsuppgifter på myndigheten.
50 procent beror på att medarbetare går i pension och det tredje vanligaste skälet är
politiska beslut som leder till att myndigheten får nya uppdrag.
Nästan 70 procent svarade att personalomsättningen är tillfredsställande.
20 procent anser att personalomsättningen är för hög. De som svarat uppger att den är
för hög för vissa nyckelkompetenser exempelvis för jurister.
Not. Flervalsalternativ har varit möjligt att kryssa i.

VILKET AV FÖLJANDE PÅSTÅENDE PASSAR BÄST IN PÅ
DET KOMPETENSBEHOV NI HAR 2019-2023?
 nappt 60 procent av de som svarat säger att de inte har behov av att förändra den nuvaK
rande kompetensprofilen. Men de säger samtidigt att det finns en viss osäkerhetsfaktor.
Digitaliseringen av verksamheten gör att det är svårt att exakt förutse vilka kompetenser som
kommer att efterfrågas i framtiden. Ändrade regeringsuppdrag bidrar också till viss svårighet
att förutse kompetensbehovet över tid.
Drygt 40 procent uppgav att de till en viss del behöver ett nytt kompetensbehov.
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VANLIGASTE SKÄLET/SKÄLEN TILL
REKRYTERINGSBEHOV

Pensionsavgångar (generationsväxling)

”Normal” jobbrotation - anställda slutar
av andra skäl än pension

Marknadens efterfrågan varierar

Politiskt beslutade krav på verksamheten

Samhällsutvecklingen i stort ställer
krav på ny/högre kompetens
Behov av att etablera ny verksamhet
(delverksamhet)

Annat

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

”För närvarande är det svårt att säga vilka kompetensprofiler som kommer att efterfrågas, framförallt på lång sikt
– en faktor är den digitala utvecklingen och hur vi behöver
förhålla oss till internationella perspektiv.”
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ANGE HUR DU SER PÅ
PERSONALOMSÄTTNINGEN?
En majoritet, knappt 67 procent anser att personalomsättningen är tillfredsställande
som den ser ut idag.
Emellertid säger 21 procent att omsättningen är för hög. Av fritextsvaren kan vi se att
det finns en stor rörlighet bland jurister och för närvarande verkar det finnas en stor
efterfrågan på alla former av olika juridiska inriktningar.

VILKET ALTERNATIV BESKRIVER BÄST REKRYTERINGSBEHOVET FÖR MYNDIGHETEN PÅ FEM ÅRS SIKT?
Många myndigheter (43 procent) anser att de har en god bemanning och upplever inte att
de kommer att behöva rekrytera fler medarbetare.
32 procent svarar att de ser ett behov av fler anställda under den närmaste femårsperioden.
Flera respondenter säger att de kommer ha ett ökat bemanningsbehov. Ett skäl är att det
ställs kontinuerligt högre krav genom att nya uppdrag fogas till myndigheternas befintliga
uppdrag men att det är svårt att svara i vilken omfattning de kommer kunna rekrytera mot
bakgrund av att det inte alltid finns en direkt korrelation mellan ökat uppdrag och högre
anslag. Det vill säga att det inte nödvändigtvis är så att myndigheter får mer pengar i anslagsbudgeten trots att de får ett utökat uppdrag. Polismyndigheten, Kriminalvården och
Tullverket är myndigheter som svarar att de ser ett stort behov av att nyrekrytera under
kommande fem års period.
Några myndigheter svarar att de ser ett behov av färre medarbetare.

”Inom polismyndigheten skiljer sig rörligheten mellan
civilanställda och poliser väsentligt där poliser har en
mycket mindre benägenhet att vilja röra på sig.”
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HAR NI BEHOV AV ATT ÖKA/MINSKA ELLER HA UNGEFÄR
SAMMA ANTAL MEDARBETARE I FRAMTIDEN?

32% - Behov av fler anställda än idag
8% - Behov av färre anställda än idag
43% - Behov av lika många anställda idag
16% - Vet ej/osäkert

En förklaring till att några svarat att de ser ett behov av färre medarbetare är dels att dessa
myndigheter får eller kommer att få minskade uppdrag dels att digitaliseringsprocessen kan
komma att leda till ett minskat behov av antal anställda.5

VILKA YRKEN EFTERFRÅGAR NI VID
REKRYTERING AV ANSTÄLLDA?
I vår sammanställning av de vanligaste yrkena som eftersöks har vi valt att lägga ihop
domstolshandläggare med övriga handläggare6 och därmed utgör den gruppen den
vanligaste yrkeskategorin som eftersöks med 31 procent.
Jurister är den näst vanligaste yrkeskategorin men skulle vara störst (27 procent) om vi
hade delat upp handläggare och domstolshandläggare. Gruppen jurister omfattar alla
former av jurister dock ej domare som är en egen kategori.
På tredje plats kommer IT-stöd och IT-specialister.

 et går dock inte att dra slutsatsen att digitalisering automatiskt leder till ett mindre bemanningsbehov överlag. Utan det inträder sannolikt inom de
D
verksamheter där det finns enklare handläggningsärenden som kan ersättas med digitala lösningar istället för manuell handläggning. Denna undersökning svarar inte på frågan vilka verksamhetsområden eller myndigheter där detta skulle vara fallet.
6
Yrkeskategorin handläggare är ett diversifierat yrke som omfattar många olika arbetsuppgifter och arbetsområden.
5
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DE 10 VANLIGASTE YRKENA SOM EFTERFRÅGAS
INOM STATEN RANGORDNADE FRÅN 1 TILL 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Handläggare (inkl. domstolshandläggare)7
Jurister
IT-stöd/IT-specialister
Administratörer (inom alla myndigheter)
Domare/Rådmän
Utredare
Ekonomer/Nationalekonomer
Systemvetare/-utvecklare
Kommunikatörer
Forskare

VILKA KRAV PÅ UTBILDNINGSNIVÅ HAR
NI FÖR NYA MEDARBETARE?
Drygt 91 procent svarade att de eftersöker personal med högskole- eller universitetsnivå.
Det är en ökning med nästan 18 procentenheter i förhållande till vår förra enkät 2016.
Samtidigt som vi kan konstatera att drygt 47 procent svarat att de också söker personal med
högst gymnasiekompetens. Även i det fallet ser vi en ökning från föregående enkät.
Vi kan dra slutsatsen att myndigheterna ställer allt högre krav på utbildningsnivå än tidigare.
Det framgår dock inte av vår enkät eller i de fritextsvar vad som är orsak till ökningen
men vi gör antagandet att sedan statsförvaltningen omstrukturerades på 1990-talet och
effektivitet blev ett ledord har också utbildningsnivån på all personal ökat.

”Vi ser gärna en jämn könsfördelning samt att personalsammansättningen speglar det mångkulturella samhället i
stort samtidigt som vi utgår från förtjänst och skicklighet
vid rekrytering.”

7

Handläggare och domstolshandläggare har lagts ihop till ett och samma yrke. Tillsammans utgör de det vanligaste förekommande yrket.
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KRAV PÅ UTBILDNINGSNIVÅ

47% - Gymnasieutbildning
91% - Högskole- eller universitetsexamen
23% - Doktorand
6% - Vi har internutbildning
0,5%* - Vi har inga utbildningskrav
*

 ndast 1 respondent svarade att de inte hade några utbildningskrav
E
vilket är 0,5 procent och syns därför inte i diagrammet.

NÅGRA REFLEKTIONER KRING PERSONALSAMMANSÄTTNINGEN
Många tycker att de har en bra personalsammansättning och anser sig nöjda med den men
flera påpekar samtidigt att de behöver jobba mer med mångfalden nu och framgent. Flera
respondenter har också kommenterat att de har en obalans i könsfördelningen och etnisk bakgrund men att de gärna ser en bättre balans där. Samtidigt svarar många att de måste förhålla
sig till de formella kraven inom staten vid rekrytering, förtjänst och skicklighet, det vill säga att
formell kvalifikation och kompetens går före allt annat.
Vi uppfattar svaren som att de formella kraven till viss del gör det svårare för myndigheterna
att aktivt verka för en bättre mångfald och personalsammansättning. I vissa fall kan svaren
också uppfattas som att de formella kraven används som ett försvar för att inte se över hur
personalsammansättningen faktiskt ser ut.
Nästan 27 procent av respondenterna svarade att de hade ett generellt behov av att rekrytera
fler män till myndigheten.
Drygt 15 procent svarade att de hade ett generellt behov av att rekrytera fler personer med
utländsk bakgrund.
En fjärdedel ansåg att de hade en bra personalsammansättning.

”Gällande administrativ personal är kvinnor överrepresenterade och där skulle vi gärna se fler manliga sökanden.
På servicesidan är det tvärt om och där skulle vi gärna se
fler kvinnliga sökanden.”
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I DESSA YRKEN SKAPAS MÅNGA JOBBCHANSER
I STATLIG SEKTOR:
Civilingenjörer och tekniker med olika specialkompetenser.
Civilekonomer med inriktning mot nationalekonomi och/eller special.
IT-specialister och IT-tekniker (stort behov av teknisk kompetens).
Jurister med tingsmeritering, inriktning mot förvaltningsrätt och/eller EU-rätt.
Miljövetare och naturvetare inom miljövård och arbetsmiljö.
Kvalificerade statsvetare/kvalificerade handläggare med specialistkunskaper.
Socionomer.

Behov av specialistfunktioner ökar inom staten En
nedbrytning av rekryteringsbehovet yrkesvis visar att variationerna i efterfrågan är stora mellan olika yrken. En
tydlig trend är att behovet av specialistfunktioner ökar
samt att de flesta yrkeskategorier som efterfrågas kräver
universitets- och högskoleutbildning. Även när arbetsgivare söker administratörer och mindre kvalificerade
handläggare så efterfrågar de högskoleutbildning.
Vissa arbetsgivare uppger att de anställer personer
med gymnasieutbildning som sedan genomgår internutbildning men detta börjar bli alltmer ovanligt. Av
våra undersökningar ser vi att efterfrågan på administratörer och vaktmästare minskar. Möjligen kan det vara
uttryck för teknisk utveckling och organisatoriska
förändringar. Vissa arbetsuppgifter automatiseras eller
försvinner helt. Andra arbetsuppgifter, ofta stödkompetens, läggs utanför den egna organisationen, så
kallad outsourcing. Vi ser också att en viss efterfrågan
på chefer minskar, vilket skulle kunna innebära att
arbetslivet specialiseras alltmer och kompetenskraven
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ökar. Däremot efterfrågas allt oftare projektledare
eller liknande. I och med att många organisationer
investerar i expertfunktioner så innebär det kanske
att fler blir sin egen chef. De utför mer avancerade
och självständiga arbetsuppgifter och har en högre
chef som de rapporterar direkt till.
ARBETSMARKNADEN FÖR EKONOMER,
JURISTER, STATSVETARE, SOCIONOMER
OCH IT-SPECIALISTER
Bedömningen är att tillgången på nyexaminerade
ekonomer är god. Att tillgången är god innebär nödvändigtvis inte att det är svårt för nyexaminerade att
få jobb. Ekonomer får snabbt relevanta ekonomjobb
vilket är en stabil trend sedan många år. Närmare
hälften får ekonomjobb redan före avslutad utbildning
och de allra flesta får en tillsvidareanställning. Bland
de ekonomer som har utexaminerats de senaste åren
har de som läst inriktningarna ekonomisk analys,
IT-ekonomi samt redovisning varit mest eftertraktade
på arbetsmarknaden.
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ÄVEN INOM FÖLJANDE YRKEN UPPSTÅR
VISSA JOBBCHANSER:
Beteendevetare och HR-specialister/psykologer (kan dock vara svårt för
nyexaminerade att få jobb då de konkurrerar med andra yrkesgrupper).
Kunskaper inom arbetsrättslig lagstiftning och/eller arbetsmiljörätt.
Agronomer/lantmätare.
Djurskyddsinspektör/naturvetare.
Försvaret behöver ständig påfyllning för att kompensera för dem som slutar
via pension eller går över till det civila.
Samhällsvetare – stor konkurrens om jobben bland nyexaminerade men
förmodligen kommer efterfrågan på samhällsvetare att öka med anledning
av ett växande behov av att kvalificerade analys- och utredningsarbeten.

Antalet civilekonomer har ökat med i genomsnitt fem
procent om året inom staten den senaste tioårsperioden
och är nu cirka 10 000. Konkurrensen om jobben
väntas vara hårdare för ekonomiassistenter, administratörer, handläggare och utredare inom offentlig
förvaltning. Därtill minskar behovet av arbetsförmedlare på grund av stora varsel och en omstöpning av
Arbetsförmedlingen under de närmaste åren. Jobbtillväxten inom dessa områden bedöms inte vara tillräckligt
stor för att möta det stora utbudet av nyexaminerade
ekonomer. Arbetslösheten bland yrkeserfarna ekonomer
är låg och väntas fortsätta vara låg de kommande
åren. Kraven på specialistkompetens och erfarenhet
kommer sannolikt att öka framöver vilket innebär ett
gynnsamt läge för mer erfarna ekonomer. På fem års
sikt är prognosen fortsatt liten konkurrens för erfarna
och kvalificerade ekonomer. Staten är en av de största
arbetsgivarna för jurister i Sverige. Drygt 13 000 statligt
anställda har en juristutbildning. Juristutbildningen
fortsätter att vara Sveriges mest sökta utbildning och
arbetsmarknaden är mycket ljus.

13 000
STATLIGT ANSTÄLLDA HAR
JURISTUTBILDNING
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VEM FÅR JOBBET?
PERSONLIGA EGENSKAPER VÄRDERAS HÖGT
Vi har tidigare konstaterat att kompetenskraven i
staten är höga och att de förmodligen fortsätter att
öka. Förändrade kompetenskrav kan bland annat
handla om yrkeskompetens, utbildningsinriktning,
arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper. När
det gäller kraven på utbildning mer specifikt kan vi
nog förmoda att dessa ytterligare kommer att höjas.
Trots att andelen akademiker redan är hög inom
statlig sektor så anger de flesta arbetsgivare att när
de ska anställa nya medarbetare har de främst behov
av personer med akademisk utbildning/examen.

tets- och högskoleutbildning. Det ställs också krav på
relevant utbildningsinriktning (profil), erfarenheter
från tidigare tjänster som är relevanta för sökta jobb/
tjänster och vissa personliga egenskaper. De personliga egenskaper och erfarenheter som värdesätts mest
av arbetsgivare i staten är:

Vår undersökning visar att en stor majoritet av
arbetsgivarna drygt 91 procent vill rekrytera personer
med akademisk utbildning, drygt 1 av 5 arbetsgivare
vill anställa personer med forskarutbildning. Endast
47 procent av arbetsgivarna letar efter arbetskraft
med högst gymnasieutbildning. Många arbetsgivare
har behov av att förändra den övergripande kompetensprofilen hos nya medarbetare. De handlar framför
allt om att de just ställer krav på relevant universi-

• Relevant arbetslivserfarenhet

8

• Samarbetsförmåga
• Förmåga att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift
• Språkkunskaper
• Analytisk förmåga och initiativförmåga

• Tidigare arbetslivserfarenhet eller annan specifik
kompetens som kan kopplas ihop med sökt tjänst
• Relevant akademisk utbildning med examen och
gärna med påbyggnadsutbildning
• Erfarenhet av och kunskaper om myndighetsutövning, tingsmeritering för jurister och projektledning.8

Vid analysen av svaren bör man ta med i beräkningen att det också finns andra mera grundläggande krav vid rekrytering. Ofta finns krav på formell
behörighet som utbildning, yrkescertifiering. Det kan också finnas grundläggande krav på annan dokumenterad kompetens såsom arbetslivserfarenhet,
förtrogenhet med viss tekning eller vissa arbetsredskap.
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STATEN BEHÖVER ÖKA SIN
ATTRAKTIONSFÖRMÅGA
ST tycker att det är viktigt att det ställs höga
krav på statligt anställda. De har valt att arbeta
på demokratins och medborgarnas uppdrag. Nästan
alla medborgare kommer i kontakt med statlig
service många gånger under sitt liv. Det sker alltid
i situationer där det är viktigt att service ges
effektivt, korrekt och med insikter i människors
individuella behov och situationer. Inte sällan sker
det i situationer där människor känner sig utsatta.
Statlig service och forskning blir allt viktigare för
tillväxt och jobbskapande och för att Sverige ska
klara internationell konkurrens.
I den internationella värld som vi lever i idag
behövs såväl fungerande och effektiv statlig service
som forskning i världsklass. Kraven på den nya generationen, som är på väg in i den statliga sektorn
är höga, för det handlar om några av de viktigaste
befattningarna man kan ha i ett samhälle. De som
arbetar inom statlig förvaltning har ett stort ansvar
för allas vår rättssäkerhet och välfärd. Antingen direkt genom att ge service till exempel när vi själva
eller våra barn blir sjuka, när vi är föräldralediga,
deklarerar, studerar eller utsätts för hot och brott.
Men också indirekt genom att statligt anställda fattar
beslut om riktlinjer, tillsyn eller kvalitetsuppföljning.

9

Bland annat Framtidsjobb i staten 2016.
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Staten och de som jobbar i den har också ett ansvar
för service som bidrar till att samhällsekonomin
fungerar väl och att bland annat näringsidkare och
forskare har goda förutsättningar att skapa tillväxt
och jobb. Det är viktiga uppgifter för att hela det
svenska samhället ska fungera väl. För att klara
framtidens kompetensförsörjning i staten måste
staten vara ett föredöme som arbetsgivare.
Det finns all anledning att se över lönepolitik, karriärvägar, arbetsuppgifternas innehåll och möjligheterna
till personlig utveckling och karriär i jobbet. Våra
tidigare undersökningar visar bland annat att unga
har höga krav på att arbetsgivare ska kunna erbjuda
intressanta jobb med personlig utveckling, goda karriärmöjligheter och där de kan använda all sin kunskap
och nå en god löneutveckling.9 Vi anser att staten ska
vara en attraktiv arbetsplats utifrån god arbetsmiljö,
inflytande och jämställdhet. Öppna och transparanta
karriärvägar: Alla medarbetare ska ha kännedom
om när en nytillsättning är aktuell. Urvalsprocesser
som till exempel syftar till att föra fram kandidater
till olika poster ska vara öppna och kända, liksom
vilka aktörer som är involverade. Det kan handla om
styrelser, rekryteringsgrupper eller konsulter. Det är
viktigt med fackligt inflytande i rekryteringsprocesser.
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SÅ KAN STATEN ÖKA SIN ATTRAKTIONSFÖRMÅGA
MENTORPROGRAM FÖR NYA MEDARBETARE:
Som ny på en arbetsplats kan det vara skönt att ha en mentor som man kan
rådfråga och få handledning av. Ett mentorskap kan främja personlig som
professionell utveckling och vara en metod för att föra över kunskap mellan
personer eller grupper.
OBLIGATORISK STATSTJÄNSTEMANNAUTBILDNING:
Statligt anställda har valt att arbeta på demokratins och medborgarnas uppdrag.
Det ställer särskilda och höga krav. ST driver på för att alla nya medarbetare och
chefer ska genomgå en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Redan anställda
medarbetare och chefer ska ges vidareutbildning om statstjänstemannarollen.
FASTA JOBB FÖR PERMANENTA ARBETSUPPGIFTER:
Knappt var fjärde som arbetar i staten är visstidsanställd. Det leder till otrygga
arbetsplatser och en viss ryckighet i verksamheten. ST anser att fasta anställningar ska vara norm för arbetsuppgifter som är permanenta. Vi tycker även
att det är dags att ta bort den särskilda anställningsförordning som finns
inom staten och som öppnar upp onödigt mycket för statliga arbetsgivare att
visstidsanställa.
TYDLIGGÖR REGLER FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING:
För att garantera likabehandling och rättssäkerhet är det lagstadgat att endast
statliga och kommunala myndigheter får utöva myndighetsutövning.
MEDDELARSKYDD/MEDDELARFRIHET FÖR ALLA SOM JOBBAR PÅ
STATLIGT UPPDRAG:
Alla som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag ska kunna larma om brister
i verksamheten utan att riskera repressalier eller bestraffningar. ST vill se en utökad
lagstiftning så att också medarbetare i statliga bolag omfattas av meddelarskydd,
repressalie- och efterforskningsskydd. En sådan rättighet finns redan för dem som
jobbar i kommunala bolag.
REGLERINGSBREVEN BÖR ANVÄNDAS SOM STYRDOKUMENT:
ST anser att det ska införas krav i regleringsbreven på rutiner för incidentrapportering och förebyggande arbete mot hot och våld. Vi tycker också att det är lämpligt
att det är arbetsgivaren som gör polisanmälan när incidenter inträffat på arbetsplatsen inte att ansvaret ska vila på den medarbetare som utsatts för hot eller våld.
REGERINGEN BÖR UTFÖRA RISKBEDÖMNINGAR INNAN STORA OCH
TUFFA REGERINGSBESLUT:
Vi ser hur vissa regeringsbeslut starkt påverkar arbetsmiljön och arbetsvillkoren för
de som jobbar på statligt uppdrag. ST anser att regeringen ska genomföra riskbedömningar innan den tar beslut som kan få stora konsekvenser för anställda på
exempelvis en statlig myndighet.
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06 BILAGA - MYNDIGHETER SOM SVARAT
PÅ ENKÄTEN.
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Sveriges riksbank
Allmänna reklamationsnämnden
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Blekinge Tekniska Högskola
Boverket
Brå
Brottsoffermyndigheten
CSN
Diskrimineringsombudsmannen
Datainspektionen
Domarnämnden
eHälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Etikprövningsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
FBA
Formas
Forte
Fortifikationsverket
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Kanslichef
Havs och vattenmyndigheten
Socialstyrelsen
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
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Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
IFAU
Institutet för rymdfysik
Institutet för språk och folkminnen
Justitiekanslern
Jämställdhetsmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konsumentverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan
Lagrådet
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luleå tekniska universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen Blekinge
Länsstyrelsen i Dalarnas län
länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västmanlands län
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Östergötland
Malmö Universitet
Medlingsinstitutet
Mittuniversitetet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Myndigheten för stöd till trossamfund
Tillväxtanalys
MUCF
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Mdh
Nationalmuseum
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Patent- och registreringsverket
Bolagsverket
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Rymdstyrelsen
Rättshjälpsmyndigheten
Rättsmedicinalverket
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
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Skolverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Energimyndigheten
Statens fastighetsverk
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens historiska museer
SIUN
Statens Jordbruksverk
Statens konstråd
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens medieråd
Skolinspektionen
Statens tjänstepensionsverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms universitet
SSM
Svenska ESF rådet
Sieps
SGU
SLU
SMHI
Södertörns högskola
FOI
Rekryteringsmyndigheten
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Universitets- och högskolerådet
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Universitetskanslersämbetet
Upphandlingsmyndigheten
Valmyndigheten
Vinnova
Vetenskapsrådet
Åklagarmyndigheten
Örebro universitet
Kammarrätten i Sundsvall
Intern Fastighetsservice
Försvarsunderrättelsedomstolen
Alingsås tingsrätt
Attunda tingsrätt
Borås tingsrätt
Eksjö tingsrätt
Förvaltningsrätten i Falun
Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Härnösand
Förvaltningsrätten i Jönköping
Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Luleå
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Umeå
Förvaltningsrätten i Uppsala
Förvaltningsrätt
Gotlands tingsrätt
Gällivare tingsrätt
Gävle tingsrätt
Göteborgs tingsrätt
Haparanda tingsrätt
Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten för Övre Norrland
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Hudiksvalls tingsrätt
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Hyres-och Arrendenämnden i Stockholm
Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall
Umeå tingsrätt + Hyres-och Arrendenämnden i Umeå
Hyres- och arrendenämnden i Malmö
Hässleholms tingsrätt
Högsta domstolen
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Jönköping
Kristianstads tingsrätt
Luleå tingsrätt
Lunds tingsrätt
Lycksele tingsrätt
Malmö tingsrätt
Mora tingsrätt
nacka tingsrätt
Norrköpings tingsrätt
Nyköpings tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Skellefteå tingsrätt
Solna tingsrätt
Sundsvalls tingsrätt
Svea hovrätt
Södertälje tingsrätt
Södertörns Tingsrätt
Sveriges Domstolar
Umeå universitet
Uppsala tingsrätt
Varbergs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Ystads tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt
Örebro tingsrätt
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