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Bakgrund och syfte 

Bakgrund  

Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning av SACO-anslutna 
tjänstemän som arbetar på Arbetsförmedlingen. Akademikerförbundet SSR vill veta vad 
medlemmarna  tycker om sin arbetssituation. Undersökningen har genomförts i samarbete med 
Saco-S Arbetsförmedlingen.  
 
Genomförande 
Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer.  
 
Urvalet har levererats av Saco-S Arbetsförmedlingen. Vi fick ett register som innehöll samtliga 
medlemmar som arbetar på Arbetsförmedlingen. Undersökningen är en totalundersökning i 
målgruppen Saco-medlemmar som arbetar inom Arbetsförmedlingen med en giltig e-postadress. 
 
Totalt omfattar undersökningen 2951 intervjuer i målgruppen.  
Undersökningen har genomförts under perioden 9 maj – 5 juni 2014.  
Svarsfrekvens för undersökningen är:  70%.  
 
RAPPORTEN 
I den mån det finns signifikanta skillnader (statistiskt säkerställda skillnader mellan totalen och 
en undergrupp) finns dessa angivna till höger om diagrammet eller på en separat sida efter 
diagrammet. 
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Resultat 
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Profil på de som svarat 

71% är kvinnor 

51% är mellan 35-50 år 

39% har arbetat mindre än fyra år på    

     Arbetsförmedlingen 

54% är arbetsförmedlare 

49% har medarbetare på distans 

23% har sin chef på distans 
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Arbetssituationen 
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9% 

40% 

15% 

24% 

12% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd

Vet ej

 Vi ser några funktioner som visar på en 
högre andel nöjda: 

• Arbetsterapeut (76%) 

• Kvalificerade handläggare (58%) 

• Sektionschef (75%) 

• Sius-konsult (57%) 

• Socialkonsult (68%) 

 

 I gruppen arbetsförmedlare är 40% nöjda 
och 44% är inte nöjda. 

 

 Inom de fackliga avdelningarna 
Rehabilitering till arbete och på 
Huvudkontoret svarar man oftare att man 
är nöjd (63% respektive 58%). Vi ser 
högre andelar som inte är nöjda i 
Nordvästra Götaland (45%), Norra 
Mälardalen (45%) och Stockholm Gotland 
(45%). 

 

 Chefer är mer nöjda än medarbetarna 
(chefer: 73%, medarbetare: 48%). 

Hälften är nöjda med sin arbetssituation 

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med din nuvarande arbetssituation? 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

49% 

36% 
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33% 

51% 

12% 

3% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vi har en för hög
arbetsbelastning och hinner

inte alls med våra
arbetsuppgifter

Vi har en hög arbetsbelastning
och hinner knappt med våra

arbetsuppgifter

Vi har en precis lagom
arbetsbelastning

Även om arbetsbelastningen
skulle öka en del så skulle vi
klara våra arbetsuppgifter

Har ingen uppfattning

 Det är främst arbetsförmedlarna 
som svarar att de har en hög eller 
för hög arbetsbelastning (91%). 

 

 Vissa fackliga avdelningar har även 
de en högre andel med hög eller 
för hög arbetsbelastning: 

• Göteborg Halland (88%) 

• Nordvästra Götaland (90%) 

• Norra Mälardalen (90%) 

• Småland (93%) 

• Södra Götaland (90%) 

• Södra Mälardalen Östergötland (91%) 

• Södra Norrland (90%) 

 

Drygt åtta av tio upplever en mer eller mindre hög 
arbetsbelastning 

Fråga: Hur upplever du arbetsbelastningen generellt på din arbetsplats?  
Ange vilket påstående som bäst stämmer med din uppfattning. 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

84% 
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Fyra av tio behöver flexramen för att hinna med 
sitt arbete 

23% 

18% 

9% 

19% 

21% 

11% 

18% 

18% 

12% 

19% 

22% 

17% 

20% 

20% 

51% 

2% 

1% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det är mer regel än
undantag att jag

använder flexramen för
att hinna med mitt

arbete

Jag klarar huvudsakligen
att utföra mina

arbetsuppgifter inom
ordinarie arbetstid

Jag jobbar ofta utanför
ordinarie arbetstid utan
både tidskompensation

och övertid (obetalt
arbete) på eget initiativ

5 Instämmer helt 4 3 2 1 Instämmer inte alls Vet ej

Fråga: Ange i vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden: 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

Arbetsförmedlare (47%) 

Män (43%), Arbetsterapeut 
(62%), Kvalificerad 
Handläggare (50%),  

Sisu-konsulent (61%), 
Socialkonsulent (65%), 
Nationell service (68%) 

Arbetat 25- år (27%), 
Sektionschef (45%), 

Stockholm Gotland (26%), 
Chef (35%) 

Instämmer i högre grad 
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2% 

16% 

79% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja ofta

Ja ibland

Nej

Vet ej

 Det är vanligare att kvalificerade 
handläggare ber om 
övertidsersättning (28%). 

 

 Det är även vanligare inom 
avdelningarna Småland (28%), 
Södra Mälardalen Östergötland 
(24%) och Södra Norrland (27%). 

 

 Det är mindre vanligt, och en 
högre andel som säger nej bland 
de som arbetat 20-24 år inom 
myndigheten (85%). 

 

 Vi ser även att det är vanligare att 
inte be om övertidsersättning om 
man arbetar som arbetsterapeut 
(91%), psykolog (92%), sius-
konsulent (85%) eller 
socialkonsulent (92%). 

Var sjätte ber någon gång om övertidsersättning när 
ordinarie arbetstid inte räcker till 

Fråga: Händer det att du ber om övertidsersättning när det inte är möjligt att hantera arbetssituationen inom ordinarie arbetstid. 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

17% (avrundning) 
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17% 

30% 

49% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja ofta

Ja ibland

Nej

Vet ej

 Främst medlemmar som är 
mellan 35-50 år upplever att 
det är problem att få 
övertidsersättning (51%). 

 

 Arbetsförmedlare är den 
funktion som i störst 
utsträckning tycker det är 
problem att få ut 
övertidsersättning (52%). 

 

 

Av de som ibland ber om övertidsersättning, är det 
knappt hälften som upplever att det är problem att få det 

Följdfråga till de som bett om övertidsersättning: Upplever du att det är problem eller ej att få övertidsersättning? 

BAS: Bett om övertidsersättning (n=508) 

46% (avrundning) 
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26% 

19% 

5% 

34% 

16% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det är alltid möjligt att
hantera arbetssituationen
inom ordinarie arbetstid

Min chef är restriktiv med
att bevilja övertid

Min chef brukar fråga om
jag inte kan lägga mertiden

som plus i flexsaldot…

Annat, nämligen...

Vet ej

 Män svarar oftare att det alltid är 
möjligt att hantera under ordinarie 
arbetstid (32%). 

 Bland arbetsförmedlarna ser vi en 
högre andel svar om att chefen är 
restriktiv med att bevilja övertid 
(24%). 

 Vi ser högre andelar som svarar att 
det är möjligt att hantera inom 
ordinarie arbetstid inom följande 
funktioner: arbetsterapeut (45%), 
Kvalificerad handläggare (33%), 
psykolog (37%), sisu-konsulent 
(40%), socialkonsulent (44%)  

 19% av alla (19% +5% i denna 
delgrupp) begär inte 
övertidsersättning pga något 
”hinder”. 

 

Under det öppna svarsalternativet 
handlar merparten av svaren om att 
det ordnas via flextid eller så får 
arbetet vänta. 

Var femte ber inte om övertidsersättning pga av 
något ”hinder” 

Följdfråga till de som ej bett om övertidsersättning: Kryssa i det som stämmer bäst in på dig. Jag ber inte om övertidsersättning 
därför att.... 

BAS: Inte begärt övertidsersättning (n=2 334) 
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7% 

48% 

23% 

16% 

4% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Inte särskilt nöjd

Inte alls nöjd

Vet ej/ej svar

 Mest nöjda med sin arbetsinsats är de 
som arbetar som; arbetsterapeut 
(72%), kvalificerad handläggare (64%), 
sektionschef (79%) och 
socialkonsulent (65%). 
 

 Vi ser större andel nöjda på 
avdelningarna Nationell service (77%), 
Avdelning Rehabilitering till arbete 
(66%) samt på huvudkontoret (64%). 
 

 Även en högre andel chefer är nöjda 
med sin arbetsinsats (77%). 
 

 Vi ser samtidigt en högre andel 
missnöjda med sin arbetsinsats när de 
går hem för dagen inom funktionen 
arbetsförmedlare (26%). 
 

 Fler är missnöjda inom avdelningarna 
Nordvästra Götaland (27%) och Norra 
Mälardalen (28%). 

Över hälften är nöjda med sin arbetsinsats efter 
arbetsdagen, var femte är det inte 
Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med din arbetsinsats när du går hem för dagen? 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

56% 

20% 
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6% 

15% 

49% 

18% 

11% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket mer nöjd

Något mer nöjd

Oförändrat

Något mer missnöjd

Mycket mer missnöjd

Vet ej

 Det är fler som är nöjda med sin 
fysiska arbetsmiljö idag jämfört 
med tidigare inom funktionen 
Sektionschef (39%). 

 

 Även chefer svarar oftare än 
medarbetare att de är mer nöjda 
nu jämfört med för ett år sedan 
(39%). 

 

 Mer missnöje ser vi istället bland; 

• Arbetsförmedlare (33%) 

• Psykolog (36%) 

• Nordvästra Götaland (36%) 

 

Tre av tio är mer missnöjda med den fysiska 
arbetsmiljön idag, jämfört med för ett år sedan 
Fråga: Om du tänker efter, hur nöjd eller missnöjd är du med din fysiska arbetsmiljö nu jämfört med för ett år sedan?  

BAS: Samtliga (n=2 951) 

21% 

29% 
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5% 

15% 

32% 

27% 

20% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket mer nöjd

Något mer nöjd

Oförändrat

Något mer missnöjd

Mycket mer missnöjd

Vet ej

 Det är framför allt de som arbetar 
som Kvalificerad handläggare eller 
Sektionschef som är nöjda med sin 
psykosociala arbetsmiljö (25% 
respektive 39%). 

 

 Även chefer svarar i högre 
utsträckning att de idag är mer nöjda 
(42%). Medarbetare svarar istället i 
högre grad att de är missnöjda (48%). 

 

 Arbetsförmedlare är den funktion som 
i högre grad svarar att de idag är mer 
missnöjda (53%). 

 

 Vi ser även ett högre missnöje inom 
avdelningarna Småland (55%) och 
Södra Mälardalen Östergötland (54%). 

Nästan hälften är mer missnöjda med den  psykosociala 
arbetsmiljön idag, jämfört med för ett år sedan 

Fråga: Om du tänker efter, hur nöjd eller missnöjd är du med din psykosociala arbetsmiljö nu jämfört med för ett år sedan? 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

19% (avrundning) 

47% 
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Våld och hot om våld 
samt kränkningar och 
trakasserier 
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1% 

8% 

90% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, utsatts för
våld

Ja, hotats med
våld

Nej

Vet ej

 Vi kan ana att fler yngre, upp till 34 
år har utsatts eller hotats med våld 
(13%). 

 

 Det är en något högre andel 
Arbetsförmedlare som svarar att de 
antingen utsatts för våld eller hotats 
med våld (12%). 

 

 Vi ser samtidigt att det är något 
vanligare i Stockholm Gotland än 
inom övriga avdelningar (15% har 
utsatts för antingen våld eller hotats 
med våld). 

 

 Inom några funktioner är det mer 
ovanligt att utsättas eller hotas med 
våld, högre andel svarar nej; 
Arbetsterapeut (96%), Kvalificerad 
Handläggare (97%) och Psykolog 
(96%). 

Var tionde har varit utsatt för våld eller hot om våld 
det senaste året 

Fråga: Har du det senaste året varit utsatt för våld eller hotats med våld på din arbetsplats? 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

9% 
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Var tredje har varit utsatt för kränkningar eller 
trakasserier det senaste året 

Fråga: Har du någon gång det senaste året utsatts för kränkningar eller trakasserier på din arbetsplats eller i din tjänsteutövning? 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

22% 

10% 

8% 

76% 

89% 

90% 

2% 

1% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Av kund/
arbetssökande

Av medarbetare/
kollega

Av chef

Ja Nej Vet ej

-34 år (33%),  
arbetat -4 år (28%), 

Arbetsförmedlare (31%), 
Nationell service (34%), 

Stockholm Gotland (32%) 

Sius-konsulent (16%) 

Andel som utsatts i 
högre grad 

32%  
Utsatt av 
någon  
(arbetsför-
medlare: 40%) 

68% 
Ej utsatt   

för kränk- 
ningar eller 
trakasserier 
(arbetsförmed-

lare: 58%) 
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Förutsättningar för arbetet 
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Prioriteringar i arbetet är ett förbättringsområde 

46% 

45% 

48% 

32% 

22% 

19% 

19% 

14% 

12% 

38% 

28% 

18% 

26% 

25% 

27% 

25% 

24% 

18% 

11% 

14% 

13% 

16% 

24% 

25% 

24% 

25% 

22% 

4% 

8% 

8% 

10% 

18% 

16% 

19% 

18% 

19% 

1% 

4% 

10% 

11% 

10% 

11% 

11% 

11% 

21% 

1% 

1% 

3% 

5% 

2% 

1% 

2% 

7% 

7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag har tillräcklig kompetens för att göra ett bra jobb i
mina nuvarande arbetsuppgifter.

Jag vågar diskutera min arbetsbelastning med min chef

Jag har resultatdialoger med min chef

I senaste utvecklingssamtalet har jag och min chef
diskuterat min kompetensutveckling utifrån de krav…

Min chef stödjer mig i mitt dagliga arbete

Min kompetens används på ett bra sätt utifrån de
uppdrag AF har

Min chef har goda kunskaper om de arbetsuppgifter jag
har att utföra

Min chef gör nödvändiga prioriteringar

Resultatdialogerna ger mig stöd i mina dagliga
prioriteringar

5 Instämmer helt 4 3 2 1 Instämmer inte alls Vet ej

Fråga: Vi ber dig ta ställning till följande påståenden. Ta ställning till varje påstående enligt nedanstående skala. 

BAS: Samtliga (n=2 951) 
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Signifikanta skillnader 
 

Fråga: Vi ber dig ta ställning till följande påståenden. Ta ställning till varje påstående enligt nedanstående skala. 

Instämmer i högre grad: 

Jag har tillräcklig kompetens för att göra ett bra jobb i 
mina nuvarande arbetsuppgifter (84%) 

51- år (89%), Arbetat 20-24 år (93%), Arbetsterapeut (91%), Sektionschef (94%), 
Nordvästra Götaland (91%), Södra Norrland (89%), Avdelningen Rehabilitering till 
arbete (89%), Chef (91%) 

Jag vågar diskutera min arbetsbelastning med min chef 
(72%) 

Arbetat 20-24 år (79%), Arbetsterapeut (84%),  
Avdelningen Rehabilitering till arbete (80%) 

Jag har resultatdialoger med min chef (66%) 
Arbetsterapeut (87%), Psykolog (84%), Sektionschef (76%), Socialkonsulent 
(81%), Nordvästra Götaland (74%), Södra Götaland (73%), Västra Svealand (77%), 
Nationell service (84%), Avdelningen Rehabilitering till arbete (80%), Chef (80%) 

I senaste utvecklingssamtalet har jag och min chef 
diskuterat min kompetensutveckling utifrån de krav som 
ställs i min yrkesroll (58%) 

Arbetsterapeut (81%), Psykolog (69%),  
Avdelningen Rehabilitering till arbete (73%) 

Min chef stödjer mig i mitt dagliga arbete (47%) 
Arbetsterapeut (57%), Sektionschef (68%), Nordvästra Götaland (61%),  
Nationell service (58%), Chef (55%) 

Min kompetens används på ett bra sätt utifrån de 
uppdrag AF har (46%) 

51- år (51%), Arbetat 15-19 år (54%), 20-24 år (58%), Arbetsterapeut (71%), 
Sektionschef (76%), Socialkonsulent (65%), Avdelningen Rehabilitering till arbete 
(62%), Chef (78%) 

Min chef har goda kunskaper om de arbetsuppgifter jag 
har att utföra (44%) 

Sektionschef (74%), Nordvästra Götaland (56%), Nationell service (58%),  
Chef (72%) 

Min chef gör nödvändiga prioriteringar (38%) 
Arbetat 10-14 år (43%), Arbetsterapeut (46%), Kvalificerad handläggare (44%), 
Sektionschef (60%), Huvudkontoret (45%), Chef (52%) 

Resultatdialogerna ger mig stöd i mina dagliga 
prioriteringar (30%) 

Arbetsterapeut (48%), Sektionschef (62%), Västra Svealand (38%), Chef (60%) 
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Urval av citat 

Kompetensen utnyttjas ej 
Min kompetens används på ett bra sätt ……instämmer ej 

• Jag har kompetens att driva större projekt och lösa större problem. 
Jag upplever det som att ledningen inte har kunskap om det arbetet 
mina kollegor och jag gör och därför fokuserar de på och följer upp 
detaljer. Det gör att vi måste fokusera på detaljer och inte kan ta ett 
helhetsgrepp och arbeta effektivt. Det är ständigt nya Excel filer och 
andra filer som ska fyllas i vilket tar mycket tid utan att ge något 
mervärde. Det som gör att jag känner mig otillfredsställd är att jag 
inte känner mig effektiv och produktiv. Vi har kompetens, jag önskar 
att ledningen kunde lita på den och föra en dialog med oss 
medarbetare. Nu känns det som att de kontrollerar oss med hjälp av 
Excel ark. Det känns som om det är viktigare att fylla i Excel arket rätt 
än att göra kunden nöjd. 

• Alla beslut tas ovanför våra huvud. 
• Onödiga arbetsuppgifter och rapporteringar som skäl tid från det 

arbete som jag är betald för att utföra. Omförändringar av min 
specialistroll till att bli generalist gör att jag utför arbetsuppgifter som 
inte utnyttjar min kompetens. 

• Vårt arbete drar mer åt att vara generalister. Jag kan utföra mitt 
spetskompetensområde både rätt med hänsyn till lagar och även mer 
effektivt. Nu ska kollegor som ej har utbildning göra en del av detta 
arbete. Det slutar med att vi får jobba dubbelt och när de försöker 
göra arbetet kanske de bryter mot Lagen om offentlig upphandling. 

• Hinns inte med att lägga någon tid utöver det nödvändiga dagliga 
arbetet. Mängden administrationen kväver all möjlighet att hinna 
utveckla arbetssätt och vara kreativ etc. 

• Jobbar ej med analyser 
• Jag spenderar mer tid framför datorn och de IT-system vi har som 

äter upp tid, än träffar människor och hjälper dessa mot arbete. 

• Jag har en specialfördjupning som inte kan utnyttjas på grund av för 
hög arbetsbelastning. Min kompetens på det strategiska planet kan ej 
användas fullt ut på grund av att det inte finns några vettiga 
karriärvägar, då jag inte vill bli chef som den rollen ser ut i dagsläget. 

• Det finns för mycket som måste göras på visst sätt, finns ingen 
möjlighet för kreativitet inom ramen för arbetet. Administrationen tar 
dessutom alldeles för mycket på krafterna för att hinna med att 
planera och fundera över de viktiga uppgifterna som mötet med 
kunden/arbetsgivaren m.m. 

• Jag har hög arbetskapacitet och kompetens. Upplever inte att min 
chef ser detta eller ens har kunskap om att det är så. 

• Beteendevetare, mångårig erfarenhet som konsult - lägger nu tid på 
enkel administration och kundtjänst. Med fler administratörer hade vi 
andra kunnat vara ute hos arbetsgivarna och plocka hem jobb. 

• Det administrativa arbetet, som är under min kompetens, tar 
mestadels av min arbetstid. Det innebär att den kompetens och 
yrkesroll jag har inte kommer till sin fulla rätt. 

• För mycket tid till möten av olika slag. 
• Jag har kompetens som behövs inom andra områden som jag inte får 

möjlighet att arbeta inom. 
• Jag har tidigare haft möjlighet att koncentrera mig på arbetet med 

våra arbetsgivare i kombination med att säkerställa bra inskrivningar 
av nya arbetssökande (mot bakgrund av att jag vet vad arbetsgivare 
behöver se i en sökandepresentation m.m.)Jag vet att jag har gjort ett 
bra och uppskattat jobb där! Nu ska jag jobba med de stora massorna 
av arbetssökande och försöka fuska lite med agkontakter vid sidan av 
(blir i ett läge med många arbetssökande alltid åsidosatt) vilket 
verkligen inte känns som någon personlig utveckling - utan som ett 
gigantisk kliv tillbaka... 

BAS: Min kompetent utnyttjas inte (n=653) 
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Lagens intentioner 
och kärnuppdraget 
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Var femte anser sig inte ha förutsättningar att leva upp till 
intentionerna i lagar och förordningar AF har att följa 

9% 

40% 

28% 

15% 

5% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, helt och hållet

Ja, i stort sett

Ja, delvis

Nej, knappast

Nej, inte alls

Vet ej/ej svar

Fråga: Anser du dig ha förutsättningar att leva upp till intentionerna i lagar och förordningar som arbetsförmedlingen har att följa. 
Ange det svarsalternativ som bäst stämmer med din uppfattning. 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

77% 

20% 
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Signifikanta skillnader 
 

Fråga: Anser du dig ha förutsättningar att leva upp till intentionerna i lagar och förordningar som arbetsförmedlingen har att följa? 
Ange det svarsalternativ som bäst stämmer med din uppfattning. 

Signifikant högre andel ja 
 

• De som arbetat på myndigheten 10-14 år svarar oftare än 
övriga att man har förutsättningarna för att leva upp till 
intentionerna (83%). 
 

• Inom följande funktioner ser vi en högre andel svar om att 
man har förutsättningarna:  Arbetsterapeut (93%), 
Kvalificerad handläggare (83%), Sektionschef (94%), Sius-
konsulent (87%) och Socialkonsulent (88%). 
 

• Inom vissa avdelningar ser vi en högre andel som tycker de 
har förutsättningar att leva upp till intentionerna, Nationell 
service (92%), Avdelning rehabilitering till arbete (89%) 
och Huvudkontoret (84%). 
 

• Även chefer svarar i större utsträckning att man har 
förutsättningar att leva upp till intentionerna (91%). 

Signifikant högre andel nej 
 

• Vi kan ana att en högre andel av de yngre tycker att de inte 
kan leva upp till intentionerna, var fjärde upp till 34 år 
svara nej (24%). 
 

• Det är framför allt Arbetsförmedlare som tycker att de inte 
har förutsättningarna att leva upp till intentionerna (27%). 
 

• Inom några avdelningar ser vi en högre andel svar att man 
saknar förutsättningar för att leva upp till intentionerna, 
Nordvästra Götaland (29%), Norra Mälardalen (28%) och 
Småland (31%). 

BAS: Samtliga (n=2 951) 



25 

Urval av citat 

Intentioner man inte klarar 
Fråga: Kan du kort beskriva vilka intentioner du upplever att ni inte klarar? 

• Jag arbetar konstant i strid med LOU och även i vissa fall i strid med 
Arbetsmiljölagen. 

• Framförallt dokumentation och uppföljning i olika former 
• Utifrån att uppdraget utökats så enormt senaste åren så har vi missat 

fokus på arbetsgivarkontakter - eftersom det är så mycket 
prioriteringar från ledningshåll när det gäller aktivitetsrapporter mm. 

• enligt handläggare stöd krävs ett flertals arbetsmoment som i sin 
helhet inte gå r att uppfylla. Meningslösa målsättningar och kontroller 
som inte leda till att man kommer lättare till ett arbete 

• Vi ska följa förvaltningslagen och andra regler och förordningar som 
säger att vi ska handlägga saker skyndsamt och rättssäkert. Om jag får 
in en ansökan om nystartsjobb eller instegsjobb innebär det att andra 
arbetsuppgifter och besök som jag skulle behöva ha med någon av 
mina 340 sökande måste prioriteras bort. Jag vet folk som behöver 
coachning, men det jag har att erbjuda är att träffa en stressad 
arbetsförmedlare som inte hinner göra mer än möjligen en 
matchning, uppdatering av handlingsplanen, och sen stressa vidare. 

• Handläggarstödet för aktivitetsrapporter och handlingsplan kräver 
egentligen en helt annan bemanning och lokal frågan är inte löst på 
alla kontor hur man ska utöva servicen. Trotts detta levereas det?!? 
Max 150 sökande på matcha ärende och max 50-75 på rehab. 

• - Aktiviteter inom JOB + UGA, säkerställa att sökande har aktiviter|- 
Följa upp praktiker, arbetsträningar, UVA|- Kalla in och 
kommunicera/ge varningar till sökande i garantierna som missköter 
sig el alt. ej lämnar in aktivitetsrapporter|- Granska och föl 

• Hinner inte med mitt arbete 
• Rättssäkerheten 

• Den administrativa bördan och dokumentationen blir lidande för att 
det ska bli snabba resultat. Man hinner inte med och tappar i resultat 
om man helt håller sig till angivna rutiner. 

• Tidsramar i förordningar, hoppar över vissa arbetsuppgifter enligt 
prioriteringslista, kontroller, gråzoner, likvärdig bedömning. 

• Ärenden handläggs enligt lagar och förordningar enligt som sog bör. 
Intentionen bakom dessa som ger en kvalitet i arbetet och som ger 
mervärde för kunden hinns inte med. 

• Hålla en god service mot kunder, administration tar mycket tid och då 
blir kontakten med arbetsgivare minimal. 

• Att utföra uppgifterna (ex uppföljningar, kontakter med kunder) på 
det sätt som det är stipulerat i förordningstexterna 

• Alla detaljer som ska göras vid varje handling/beslut 
• Ge en individuell och mänsklig service kombinerad med alla krav på 

dokumentation....tiden räcker inte... 
• Grundtanken med Arbetsförmedlingen är att vi ska förmedla arbetet. 

Jag försöker verkligen göra detta, men jag fastnar i administration och 
annat. Den mesta arbetstiden går till att administrera arbetslösheten 
för att tillfredsställa systemen. Vi behöver jobba proaktivt med våra 
arbetsgivare för att kunna förmedla några jobb. Det gör vi väldigt lite 
av, även om det pratas om detta väldigt mycket. Det är som att den 
ena handen inte vet vad den andra handen gör. 

• Hjälpa de arbetssökande att söka arbete. Finnas tillgängliga på 
telefon. 

• Utredningar och beslut får hastas igenom och kvalitén får lida. 
• Det är alldeles för mycket att göra. 
• Förmedla arbete, stöd till arbetssökande. 

BAS: Lever inte upp till intentionerna (n=485) 
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Ja helt och hållet

Ja delvis

Tveksam

Nej

Vet ej

 Främst de som arbetat inom 
myndigheten 20-24 år tycker att man på 
sin arbetsplats klarar 
Arbetsförmedlingens kärnuppdrag 
(46%). 
 

 Ser vi till funktion , är det två grupper 
som i större utsträckning upplever att 
man klarar kärnuppdraget;  
Sektionschefer (59%) och Sius-konsulent 
(48%). 
 

 Nationell service är den avdelning som i 
högst grad anser sig klara kärnuppdraget 
(68%) före Norra Norrland (53%).  
 

 Även chefer upplever oftare att man 
klarar kärnuppdraget (57%). 
 

 Högst andel bland de som inte klarar 
kärnuppdraget (svarar nej) är; 
Arbetsförmedlare (25%), Sius-konsulent 
(27%), Norra Mälardalen (30%), Södra 
Mälardalen Östergötland (26%) samt 
Stockholm Gotland (26%). 

Fyra av tio upplever att man klarar kärnuppdraget 
helt eller delvis 

Fråga: Upplever du att ni, på din arbetsplats, klarar Arbetsförmedlingens kärnuppdrag,  
dvs. ”effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft”? 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

40% 
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Urval av citat 
 

Fråga: Kan du kort beskriva vilka delar av kärnuppdraget du upplever att ni inte klarar? 

• Vi lägger 95 % av vår tid på de arbetsökande, för att kolla om de 
uppfyller kraven mot a-kassa/arbetsförmedlingen, kontroll, kontroll 
osv, samt tung och onödig administration samt att vi åläggs av diverse 
kortsiktiga mål som förväntas av oss som är mer eller mindre interna 
och administrativa uppgifter. Matchning o dyl blir underordnat, jag 
arbetar mycket med att ta emot ordrar och ser att det sällan följs upp 
med matchningar. 5% av vår tid är mot arbetsgivare och då ofta 
reaktivt. Saknar fullständigt proaktivitet, med planerade aktiviteter 
från AF för att informera om våra tjänster och Arbetsgivarnas 
möjligheter att få stöd från AF. Samt planering i god tid för 
rekryteringsträffar, undersökningar av vad närområdets AG behöver 
för arbetskraft fram över för att tex möta det med 
Arbetsmarknadsutbildningar osv, sker detta så märker vi inte det som 
är arbetsförmedlare och arbetsgivarna verkar oxå ovetande. Saknar 
också ett organiserat och planerat samarbete mellan 
arbetsförmedlingen och företagarorganisationerna, det räcker inte 
bara att vara med på deras möten. 

• Har för många sökande samt är i Ds flera timmar i veckan, Har 
begränsad tid att arbeta med "mina sökande", som dessutom är långt 
i från arbetsmarknaden då de har funktionshinder. 

• För mycket administration och tid i direkt service 
• För mycket administration och för många arbetssökande att ansvara 

för, ingen specialist indelning för effektivt arbete. 
• Alla arbetsuppgifter, administration osv som inte handlar direkt med 

sammanföring av AG och SÖK tar tid från detta. Tillkommer hela tiden 
nya uppgifter och direktiv vilka aldrig underlättar för oss att sköta 
själva kärnuppdraget utan mest tar tiden ifrån det. 

• Tidsbrist 

• Arbetar med rehab och hinner inte matcha. All tid går till att kartlägga 
• Vi mäts på allt från det stora till det lilla, och är detaljstyrda så ofta 

prioriteras viktiga saker bort som urval med matchning för att det 
läggs inte på hög om man missar (visst får dock inte ut personalen i 
arbete och därmed har kvar dem i systemet)men aktivitetsrapporter, 
påmar, mail, inaktuella handlingsplaner etc. växer på hög om det inte 
blir gjort. Så det blir felprioriterat 

• Vi har för mycket administrativa och kontrollerande arbetsuppgifter 
som tar tid från matchningsuppdraget, att sammanföra 
arbetssökande med arbete. 

• Matchningen går inte att göra bra i dagsläget pga för dåligt 
matchningsverktyg. Vi är också dåliga på att verifiera meriter, 
registrera pågående anställningar i meritförteckningen. Vad gäller 
aktrapport vore det önskvärt att sms, mail (vi skickar ju ut ett mail 
elelr sms att nu är sökandes rapport godkänd) registreras automatiskt 
så man inte behöver skriva in detta i en daganteckning. Det skulle 
spara tid för oss förmedlare. 

• Otydlig struktur, organisation och för mycket tid på administration. 
• Hög arbetsbelastning, möjlighet att ge varje sökande ett par minuter 

handläggartid om året. Mer fokus på siffror och statistik än på 
människorna vi möter, viktigare att det är en bock i rätt ruta i 
datorsystemet än att personen får arbete. Administrativa uppgifter 
äter upp tiden, exempelvis granskning av aktivitetsrapporter och 
upprättande av handlingsplaner var fjärde månad. Inga möjligheter 
att prioritera vem som ska få mest stöd, alla ska ha handlingsplan var 
fjärde månad och alla ska aktivitetsrapportera och följas upp utan 
hänsyn till om sökanden är självgående eller inte. Datorsystem som 
inte är synkroniserade och som inte fungerar tar massor av tid. 

BAS: Klarar inte kärnuppdraget (n=551) 
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Viktiga frågor som Saco-S 
driver 
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Lönekarriär, arbetsmiljö och specialisering av rollen 
får många förstahandsval som viktigaste frågan 
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2% 
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23% 

21% 

16% 

26% 

7% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lönekarriär

Arbetsmiljö

Specialisering av Af-rollen

Kompetensutveckling

Jämställdhet/mångfald

Förhandla fram fler enskilda
överenskommelser

1 = Viktigast 2 = Näst viktigast 3 = Tredje viktigast

Fråga: Nedan har vi listat ett antal frågor som Saco-S Af driver. Vi ber dig rangordna dem utifrån hur viktiga/angelägna de är för dig  
(1 = det du tycker är mest angeläget osv.) Rangordna de tre viktigaste.  

BAS: Samtliga (n=2 951) 
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Signifikanta skillnader 
 

Fråga: Nedan har vi listat ett antal frågor som Saco-S Af driver. Vi ber dig rangordna dem utifrån hur viktiga/angelägna de är för dig  
(1 = det du tycker är mest angeläget osv.) Rangordna de tre viktigaste.  

Viktigast i högre grad: 

Lönekarriär (29%) Man (34%), Arbetat 5-9 år (36%), Göteborg Halland (38%),  Stockholm Gotland (38%) 

Kompetensutveckling (15%) 
Arbetsterapeut (27%), Kvalificerad Handläggare (26%), Psykolog (22%), Sektionschef 
(25%), Socialkonsulent (24%), Avdelningen Rehabilitering till arbete (22%), 
Huvudkontoret (28%) 

Arbetsmiljö (26%) Psykolog (34%), Småland (39%), Avdelningen Rehabilitering till arbete (32%)  

Specialisering av Af-rollen (26%) 
Man (30%), 51- år (32%), Arbetat 15-19 år (35%), 20-24 år (39%), 25- år (44%), 
Arbetsförmedlare (30%), Nordvästra Götaland (33%), Norra Mälardalen (39%), Chef 
(34%) 

Jämställdhet/mångfald (2%) 

Förhandla fram fler enskilda 
överenskommelser (2%) 
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Urval av citat 
Andra frågor att driva 

 Fråga: Finns det något annat förslag du vill att Saco-S Af driver? 

• Visstidsanställningar som ändras till vikariat dagarna innan man har 
skall passera tvåårsgränsen. 

• Motverka lönediskriminering på geografiska grunder. 
Stockholmslönerna är betydligt högre än de ute i landet. 

• Kunde ej fylla i det men anser att det behövs att Af-rollen behöver 
specialiseras. I mina ögon fungerar det inte att alla ska kunna allt, det 
är för mycket att hålla koll på. 

• Tydlig kompetensutveckling, fler karriärvägar än chefsväg, samt mer 
specialisering för arbetsförmedlare. Arbetsmiljö i ständig fokus. Fler 
löneförmåner som inte omfattar lön, mer flexibilitet lön kontra 
ledighet. 

• Högre krav på chefer om delaktighet. Individuella löner. Själv skall jag 
förmodligen gå ur facket och bara vara kvar i A-kassan 

• Lönen är i relevant till de krav på utbildning som ställs. 180 
högskolepoäng, beteendevetare, ingångslön 24-25000 kr. Jämför med 
annan statlig myndighet där jag jobbat, stämmer inte med våra låga 
löner. Använd individuella och ge inte alla medarbetare samma 
lönehöjning, det blir ju ingen morto för de som visar framfötterna! 

• Fortsätt arbeta med den fruktansvärda arbetsbelastningen, mycket 
kan göras om man planerar bättre och att det finns någon avdelning 
som har ett övergripande grepp på verksamheten så att inte varje 
avdelning själva skickar ut mer uppgifter utan att synka det mot 
övriga avdelningar och vad de skickar ut. Bra om det kunde göras en 
bedömning om vad det innebär för arbetsförmedlarna att få nya 
uppdrag, vad skall i så fall nedprioriteras? Arbeta med att ta bort 
onödiga administrativa uppgifter. Se över hur AF återkopplar och 
informerar departementet, vet de där verkligen hur vi arbetar som 
arbetsförmedlare? 

• Högskolekravet 

• Ersättning av personal som slutar eller går på föräldraledighet. Idag 
förväntas kvarvarande resurser hantera andra kollegors sökande då 
de slutar. 

• Arbetstidsavtal för Eures rådgivare 
• Inse att stor del av Afs personals arbetsplats inte är Af kontoret. Sius 

mfl är och ska vara huvudsakligen ute på fältet. 
• Att göra Arbetsförmedlingen till just en arbetsförmedling. Att det är 

personer vi arbetar med och inte siffror. 
• Trevligt om chefer hade uppmärksammats någon gång. Idag känns de 

forum som finns endast vara till för arbetsförmedlare. 
• Fler utvecklingsmöjligheter för personal med HR-utbildning 
• Arbeta med lönefrågan. Den är under all kritik. Lönen matchar inte 

arbetsuppgifterna eller de krav som ställs på en arbetsförmedlare. 
Det finns ingen lönespridning dvs att 90% av dom anställda ligger 
mycket nära i lön. 

• Arbetsmiljön och främst arbetsbelastningen och bristen på 
resurser/utökat uppdrag. 

• Dialog uppåt i ledningen som beskriver den komplexa verklighet som 
Af-rollen innebär. Tydliggöra den rollen i förhållande till förväntat 
uppdrag! 

• Specialisering av Arbetsförmedlingens uppdrag på olika handläggare. 
Vi kan inte göra ett bra arbete om "alla" ska kunna "allt". 

• Utvecklingssamtalen är inte relevanta till lönesamtalen 
• Arbetsbelastning och driva frågor kring detta och löneutveckling 

gentemot uppdragsgivaren/staten 
• Särskilj uppgifter som används endast för att tillfredsställa 

statistiksystemen. Det är helt vansinningt hur mycket tid vi lägger på 
att klicka igenom olika system för att någon ska se att jag gör mitt 
arbete! 

BAS: Besvarat (n=927) 
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Kollektivavtalet 
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 Vi kan ana att fler män samt de över 
51 år i högre grad tycker de har 
tillräckligt med kunskap (84% 
respektive 85%). 

 

 Vi ser även att de som varit 
anställda 20-24 år inom 
myndigheten i högre grad svarar att 
de har tillräckligt med kunskap om 
sina anställningsvillkor (90%). 

 

 Vi ser en högre andel som svarar ja 
inom funktionen sektionschefer 
(95%) och även bland chefer (95%). 

Var fjärde har bra koll på anställningsvillkor och 
kollektivavtalen 

Fråga: Upplever du att du har tillräcklig kunskap om dina anställningsvillkor och övriga kollektivavtal som gäller för dig? 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

80% 
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Privatiseringar 
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 Vi ser en högre andel yngre, upp 
till 34 år som är negativa (58%). 

 

 Vi kan se att sektionschefer i 
större utsträckning är positiva 
(28%). Medan Socialkonsulenter 
och Psykologer är mer negativa 
(66% respektive 59%). 

 

 Chefer är oftare positiva (22%). 

 

 Ser vi till avdelningarna ser vi 
högre andelar negativa inom 
Avdelningen Rehabilitering till 
arbete (62%) och Norra Norrland 
(59%). 

Var sjätte är positiv till privatiseringarna 

Fråga: Är du positiv eller negativ till privatiseringarna inom Arbetsförmedlingens arbetsområde? 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

16% 

51% 
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 Vi ser en högre andel yngre, 
upp till 34 år som är negativa 
(62%). 

 

 Vi kan se att sektionschefer i 
större utsträckning är positiva 
(22%). Medan 
Socialkonsulenter och 
Psykologer är mer negativa 
(76% respektive 62%). 

 

 Ser vi till avdelningarna ser vi 
högre andelar negativa inom 
Avdelningen Rehabilitering till 
arbete (67%). 

Över hälften är negativa till fler privatiseringar 

Fråga: Är du positiv eller negativ till fler privatiseringar inom Arbetsförmedlingens arbetsområde? 

BAS: Samtliga (n=2 951) 

14% 

55% 
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Urval av citat 
Mest diskuterade frågan 

 Fråga: Vilken är den mest diskuterade frågan/ämnet på fikarasten (kopplat till jobbet) berätta kort. 

• Omorganisationen och bristen på tydliga vision kopplat till denna 
• Att vi har för mycket att göra och är för få vi behöver bli fler för att 

kunna göra ett bra jobb 
• Krångligheter i regelverket. 
• Låg lön, oförståelse gällande komplexiteten i vårt arbete. 
• Lön, chef, samverkan, kompetensutveckling 
• Alla systemfel vi har i våra arbetsverktyg, gör att vi inte kan utföra det 

arbete, enligt de krav vi har, på ett tillfredsställande sätt. 
• Brist på ledning och all rapportering som ska ske och är densamma 

men i olika former till olika mottagare 
• Myndighetens struktur och behov av moderniseringen tidsstudie 

gjord i området visar att det är omöjligt för afm att klara sitt arbete 
på avsatt tid. Även situationen för chefer är ohållbar. 

• Arbetsbelastningen och det spretiga uppdraget. 
• Scheman över bemanning i direktservice. Bristen på effektiva 

aktiviteter. Usla It-system. 
• Arbetsbelastning och våra IT system som är åldriga samt all 

administration. 
• Arbetsbelastningen 
• Teknikstrul|Strul med beslutshanteringen när det gäller 

UVA+LEV|dåliga upphandlingar 
• Ständigt förändrade direktiv och prioriteringar. 
• Den höga arbetsbelastning, budgetläget som gör att man inte kan 

anställa fler även om uppdragen blivit mer omfattande 
• Stress, sjukfrånvaro, arbetsbördan 
• Chefen 
• Arbetsbördan, stress 
• vet ej, tar ej fikarast 
• "Svårare" ärenden 

• Att inte hinna med, stressen, all onödig administration 
• Arbetsbelastningen och låga löneläget. 
• bemanning av direktservice, arbetsbelastning, sjukfrånvaron bland 

kollegor 
• Enskilda ärenden för rätt bedömning av stöd 
• Behovet av förändring 
• Att det är många som är stressade och mår dåligt. 

Arbetsbelastningen. 
• Medias bevakning om förmedlingens roll och ansvar. 
• Aktivitetsrapporterna 
• Arbetsbelastning, prioriteringar och ledarskap 
• Vårt uppdrag och hur svårt det är att uppfylla 
• Hur arbetet ska fungera i direkt service då det alltid fattas personal. 

Kollegor tar ledigt, går på möten mm utan att byta pass med någon så 
det fattas personal att ta emot arbetssökande. 

• Arbetsmiljön 
• Varför arbetsgivaren inte lyssnar på anställda vid rekryteringar och 

varför chefer har svårt att placera rätt person på rätt uppdrag. 
• Att rutiner och handläggarstöd inte följs vilket i förlängningen gör att 

rättsäkerhet påverkas och att det är svårt att göra ett bra jobb. 
• Alla förändringar som sker kring Aktivitetsrapporteringen. Ovisshet 

hur uppdraget ska utföras. 
• All negativ publicitet i media. Vårt goda dagliga arbete med att lyckas 

få personer till arbete - trots stora hinder - uppmärksammas i för lite 
utsträckning. 

• Pratar sällan jobb på rasten 
• Hinner oftast inte fika. 
• Besvärliga kundmöten 
• Arbetssökande, programmen 

BAS: Besvarat (n=2 304) 
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Frågor till de som är Chefer 
och kvalificerade 
handläggare 
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Fyra av tio har möjlighet att kompensera för 
förtroendearbetstiden 
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Fråga: Har du möjlighet att kompensera dig för förtroendearbetstiden? 

BAS: Chefer (n=137) 
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Över hälften av cheferna arbetar minst 50 
timmar per vecka 
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-39 h/vecka

40 h/vecka

41-49 h/vekca

50- h/vecka

Fråga: Om du tänker efter, hur många timmar per vecka tror du att du arbetar? 

BAS: Chefer (n=137) 
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Utredningsarbetet tar den största delen av 
arbetstiden 
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Utredningsarbete

Övrigt arbete

Tid för olika mötesforum (ex resultatdialoger,
verksamhetsplanering och APT)

Administrativt arbete kopplat till mål- och
resultatuppföljning

Konsultativt arbete

Administration kopplat arbetssökande

Möte med arbetssökande

Möte med arbetsgivare

Administration kopplat arbetsgivare

Fråga: Vi ber dig uppskatta hur du procentuellt fördelar din arbetstid i nedanstående aktiviteter. Uppskatta så gott du kan. 
GENOMSNITT 

BAS: Chefer & Kvalificerade handläggare (n=423) 

Fördjupning 
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Var tionde lägger minst 76 procent av sin tid på 
utredningsarbete 

7% 

10% 

2% 

19% 

18% 

41% 

41% 

41% 

41% 

42% 

37% 

65% 

43% 

38% 

17% 

17% 

20% 

17% 

18% 

15% 

25% 

15% 

12% 

3% 

2% 

1% 

1% 

8% 

6% 

2% 

2% 

3% 

1% 

9% 

8% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0  1-25 26-50 51-75 76-100

Fråga: Vi ber dig uppskatta hur du procentuellt fördelar din arbetstid i nedanstående aktiviteter. Uppskatta så gott du kan. 

Andel som svarat i intervallet: 

26% 

22% 

19% 

13% 

12% 

3% 

2% 

2% 

2% 

Utredningsarbete

Övrigt arbete

Tid för olika mötesforum (ex
resultatdialoger,…

Administrativt arbete kopplat till
mål- och resultatuppföljning

Konsultativt arbete

Administration kopplat
arbetssökande

Möte med arbetssökande

Möte med arbetsgivare

Administration kopplat
arbetsgivare

Spridningen 
av svaren i 
kvartiler. 
 

Exv. utred-
ningsarbete: 
7% har 
svarat 0 % av 
arbetstiden, 
42% 1-25% 
av arbets-
tiden osv 
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Kommentar 
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Kommentar 
Övergipande 
De som arbetar inom arbetsförmedlingen och är Saco-anslutna är inte helt nöjda med sin 
arbetssituation. Vi ser ganska stora skillnader mellan olika yrkesroller. De som är minst nöjda är 
arbetsförmedlarna, och de som är mest nöjda är arbetsterapeuter och sektionschefer. 
På totalnivå är hälften nöjda med sin arbetssituation, och var tredje är inte nöjd. Geografiskt är 
man minst nöjd i Nordvästra Götaland, Norra Mälardalen och Stockholm/Gotland.  
Chefer är mer nöjda än medarbetare. 
 
Arbetssituationen och arbetsmiljön 
Arbetsbelastningen är hög menar 84 procent, 33 procent säger att den är FÖR hög. Gruppen 
arbetsförmedlare sticker ut här, i denna grupp upplever 91 procent att arbetsbelastningen är 
hög. Eftersom många upplever hög arbetsbelastning och endast ca hälften är nöjda med sin 
arbetssituation, är det inte osannolikt att arbetsbelastningen är ett skäl till att inte vara nöjd. 
 
Vi ser också att flexramen utnyttjas av många för att hinna med arbetet, det är också en stor 
grupp (20 procent) som uppger att de jobbar utanför ordinarie arbetstid utan kompensation. 
Denna grupp gör detta på eget initiativ. 
 
Om vi tittar på den psykosociala arbetsmiljön ser vi att många i målgruppen upplevt en negativ 
förändring det senaste året, 19 procent är mer nöjda idag än för ett år sedan, medan hela 47 
procent menar att de är mer missnöjda idag än för ett år sedan. Motsvarande siffror för den 
fysiska arbetsmiljön är 21 procent respektive 29 procent som är mer missnöjda.  
 
Arbetssituationen kan med andra ord beskrivas som ”lite ansträngd”, gruppen arbetsförmedlare 
verkar känna detta i större utsträckning än övriga. 
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Kommentar (2) 

Trots hög arbetsbelastning och försämrad psykosocial arbetsmiljö uppger över hälften (56 
procent) att de är nöjda med sin arbetsinsats när de går hem för dagen. Var femte uppger att de 
inte är nöjda med sin arbetsinsats. Arbetsförmedlarna är mindre nöjda än övriga. 
Möjligen kan detta förklara varför många anser att arbetsmiljö (tillsammans med en 
specialisering av arbetsförmedlarrollen och lönekarriär ) är en viktig fråga att driva. 
 
De som jobbar på Arbetsförmedlingen utsätts även för våld och hot om våld eller trakasserier i 
sitt arbete. Var tionde har blivit utsatt för våld eller hot om våld, och var tredje har utsatts för 
någon form av trakasserier eller kränkningar. De flesta kränkningar eller trakasserier kommer från 
klienter/kunder. 
Totalt uppger 34 procent att de blivit utsatta för endera våld, hot om våld, kränkningar eller 
trakasserier. Motsvarande siffra för arbetsförmedlarna är 42 procent. 
  
Kompetens 
De Saco-anslutna medlemmarna på Arbetsförmedlingen upplever att de har tillräcklig kompetens 
för att utföra sina arbetsuppgifter, ungefär hälften upplever också att deras kompetens används 
på ett bra sätt. 
Dock verkar prioriteringar vara en förbättringspotential. Man upplever inte riktigt att chefen gör 
nödvändiga prioriteringar eller att resultatdialogerna ger tillräckligt stöd för prioriteringar i det 
dagliga arbetet. 
 
Målgruppen verkar ha en splittrad syn på i vilken utsträckning man klarar uppdraget utifrån 
lagens intentioner, och om man upplever att Arbetsförmedlingen klarar kärnuppdraget. 
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Kommentar (3) 

Hälften menar att man klarar lagens intentioner ”helt och hållet eller i stort sett”. 40 procent 
menar att man klarar kärnuppdraget ”helt och hållet eller delvis”. Detta kan inte tolkas på 
annat sätt än att det även här finns en förbättringspotential enligt Saco-medlemmarna. 
 
Privatiseringen 
Privatiseringen av arbetsförmedlingens tjänster ger inga applåder i målgruppen. Endast 16 
procent är positiva, medan ca hälften är negativa. Siffrorna ligger på samma nivåer när vi frågar 
hur man ställer sig till fler privatiseringar. 
  
Chefer 
Vi har ställt ett par frågor till enbart cheferna. Vi kan konstatera att de arbetar mycket, hela 55 
procent arbetar över 50 timmar per vecka. De uppger också  att de inte kan kompensera sig  
fullt ut för förtroendearbetstiden.  
Trots långa arbetsdagar är chefsgruppen mer nöjda med sin arbetssituation än vad övriga är 
(73% mot 48% för medarbetarna). 
 
Cheferna och de kvalificerade handläggarna lägger främst sin tid på utredningsarbete. Ungefär 
var tionde lägger minst 76 procent av sin tid på detta. 
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Kommentar (4) 

 
TILL SIST 
Vår målgrupp upplever sig ha hög arbetsbelastning och många klarar inte riktigt av alla 
arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid. Gruppen är också lite tveksamma till om man klarar att 
leverera en tjänst som motsvarar intentionerna i lagar och föreskrifter. Inte ens 
kärnverksamheten är man helt övertygad om att organisationen klarar att leverera.  
 
Målgruppen ger en ganska mörk bild av sin arbetssituation. Trots detta är 56 procent nöjda 
när de går hem för dagen. Arbetsförmedlarna är de som genomgående har lägre 
instämmandetal och är mindre nöjda/mer missnöjda. 
 
Utan tvekan finns det stor förbättringspotential för målgruppens arbetssituation, men det 
verkar som  flertalet ändå inte har tappat hoppet, utan kämpar på. Dock är utfallet i denna 
undersökning något man inte kan vara nöjd med. Även om man gör sitt bästa och är nöjd när 
dagen är slut, finns det många indikationer i denna studie som signalerar att 
arbetssituationen är jobbig för många, främst för arbetsförmedlarna. 
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Bakgrund 
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Bakgrundsfrågor 

29% 

71% 

17% 

51% 

32% 

39% 

23% 

14% 

11% 

9% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Man

Kvinna

-34 år

35-50 år

51- år

-4

 5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 -

Fråga: Kön, ålder och antal år inom myndigheten 

BAS: Samtliga (n=2 951) 
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Bakgrundsfrågor 

54% 

10% 

7% 

7% 

5% 

4% 

2% 

11% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Arbetsförmedlare

Kvalificerad handläggare

Sius-konsulent

Psykolog

Arbetsterapeut

Socialkonsulent

Sektionschef

Annat, nämligen...

Fråga: Är du... (Funktion) 

BAS: Samtliga (n=2 814) 
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Bakgrundsfrågor 

5% 

95% 

49% 

51% 

23% 

76% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chef

Medarbetare

Har medarbetare på distans

Har inte medarbetare på distans

Har chef på distans

Har inte chef på distans

Vet ej

Fråga: Chef, medarbetare på distans eller chef på distans 

BAS: Samtliga (n=2 951) 



52 

Bakgrundsfrågor 

12% 

11% 

10% 

10% 

9% 

9% 

6% 

6% 

6% 

5% 

5% 

4% 

3% 

0% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Södra Götaland

Avdelningen Rehabilitering till arbete

Göteborg Halland

Stockholm Gotland

Södra Mälardalen Östergötland

Huvudkontoret

Nordvästra Götaland

Norra Mälardalen

Södra Norrland

Småland

Västra Svealand

Norra Norrland

Nationell service

Annan

Vet ej

Fråga: Vilken facklig avdelning tillhör du? 

BAS: Samtliga (n=2 951) 


