GENERATION
JOBB
Ungas syn på jobb och
arbetsmarknad 2018

BAKGRUND
Sedan 2014 har vi på Insight Intelligence följt utvecklingen av ungas syn på jobb,
arbetsgivare och arbetsmarknad i form av riksomfattande attitydundersökningar.
Årets undersökning är genomförd i samarbete med Malmö Stad, Fryshuset,
Adecco Group och initiativet ”Jobba grönt”. I resultatet som finns sammanfattat
i denna rapport kan vi bland annat se att ungas upplevda trygghet på
arbetsmarknaden har ökat tillsammans med en optimism inför möjligheterna att
få jobb. Vi ser också utmaningar i form av höga trösklar till arbetsmarknaden
och arbetsgivares höga krav på arbetslivserfarenhet.
I årets undersökning har vi förutom att titta bakåt för att identifiera
attitydförändringar också ställt frågor om synen på framtidens arbetsmarknad.
Från områden som ”mismatch” och ”enkla jobb” har vi i år tittat närmare på
begrepp so ”automatisering” och ”gig-ekonomi”.

”

Från områden som
”mismatch” och ”enkla
jobb” har vi i år tittat
närmare på begrepp
so ”automatisering” och
”gig-ekonomi”.

Rapporten ger en bild av hur unga ser på arbetsmarknaden idag och hur de
prioriterar när det kommer till val av jobb, anställningsform och arbetsgivare.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
När vi sammanfattar resultatet av
årets undersökning kan vi börja med
att konstatera att fler unga känner
sig trygga på arbetsmarknaden.
Andelen som svarar det har ökat
med nio procentenheter sedan
2014. Andelen som tycker att
det är lätt för unga att få ett jobb
idag har också ökat, med hela 16
procentenheter under de senaste
tre åren. Den ökande optimismen
kan vara en spegling av den lägre
ungdomsarbetslösheten men det
finns också en syn på möjligheter för
unga på framtidens arbetsmarknad
som
är
kopplad
till
ungas
digitala kompetenser.
Synen, optimismen och attityderna
till arbetsmarknaden skiljer sig dels
beroende på utbildningsnivå och
ålder men också i stor utsträckning
på kön. Män mellan 23 och 26 år
tycker i dubbelt så stor utsträckning
som kvinnor i samma ålder att det är
lätt för unga att få ett jobb idag. Män
svarar också i större utsträckning än
kvinnor att de skulle kunna tänka sig
att arbeta som VD och egenföretagare
medan kvinnor i större utsträckning
än män skulle kunna tänka sig att
arbeta som utbildare och assistent,
vilket visar på stora skillnader i
självförtroende mellan män och
kvinnor på arbetsmarknaden.
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Den största utmaningen som unga
ser på arbetsmarknaden är att
komma in på den överhuvudtaget.
38 procent tycker det. Det är fler som
tycker att det är svårt för unga att få
sitt första jobb (40%) än det är som
tycker att det är svårt för unga att få
jobb generellt (29%), vilket bekräftar
den upplevda utmaningen för unga
att ta sig in på arbetsmarknaden,
den så kallade ”tröskeln”.
När det kommer till anställningsformer
är
tillsvidareanställning
den
anställningsform som ses som mest
trygg och som unga främst föredrar.
Nästan åtta av tio föredrar en
tillsvidareanställning (79%). Det talas
mer och mer om moderna, flexibla
arbetsformer under benämningen
”gig-ekonomin”. Det innebär att
man arbetar uppdragsstyrt och inte
nödvändigtvis är beroende av en fast
arbetsplats. Årets undersökning visar
att 46 procent skulle kunna tänka sig
att arbeta som frilansare med eget
företag. Män är mer intresserade
av att arbeta frilans (52%) än
kvinnor (40%). Det finns också en
större öppenhet för frilansarbete
i storstadsregionerna.

På frågan om vad man främst
prioriterar i val av arbetsplats
är det vanligaste svaret trevliga
kollegor (40%). Ungefär var tredje
prioriterar möjligheten att kunna
arbeta flexibelt gällande arbetstid
och arbetsplats (32%). Det prioriteras
före hög lön (27%).
I vår förra undersökning kunde
vi se hur specifika de flesta är i
beskrivningen av vad de vill arbeta
med. Vi kan se samma tendens i
årets undersökning. Vi la också till
en fråga i år om i vilken utsträckning
man anser att Arbetsförmedlingens
branschindelning
(Platsbanken)
matchar med vad man vill jobba
med. Var femte tycker inte att den
matchar (19%). De med högskole/
universitetsutbildning svarar i mer än
dubbelt så hög utsträckning (22%) än
de med gymnasieutbildning (10%)
att branscherna i Platsbanken inte
innefattar det som de vill jobba med.

”

Den största utmaningen
som unga ser på
arbetsmarknaden är
att komma in på den
överhuvudtaget.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Malmö Stad, Adecco Group, Fryshuset
och initiativet ”Jobba Grönt”.
Insight Intelligence har varit övergripande ansvarig för undersökningen,
koordinering av samarbetet och sammanfattning av denna rapport.
Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16- och 30 år
som under februari 2018 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade
webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ för Sverige. Svarsfrekvensen
var 23 procent.
Samtliga diagram är uppställda i procentandelar. Vid de diagram där den
totala procentsatsen överstiger 100 har flera svarsalternativ varit möjliga. I vissa
fall där den totala procentsatsen inte når 100 procent beror det på att vi inte
redogjort för svarsalternativet ”vet ej, ej svar”.
Undersökningen och rapporten har tagits fram i samarbete med Anders
Forslund, professor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU).
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ANSTÄLLNINGSFORMER

”

Anmärkningsvärt fler
män än kvinnor ser
egenföretagande som en
trygg anställning.

I våra tidigare undersökningar har vi
kunnat konstatera att de flesta unga
idag vill ha ett fast jobb. Eftersom
definitionen av ett fast jobb kan tolkas
olika valde vi att i årets undersökning
istället fråga om synen på trygghet
kopplat till olika anställningsformer,
och hur man prioriterar dessa.

Den anställningsform som flest ser
som trygg är tillsvidareanställning,
vilket är den enda anställningsform
som rent objektivt klassas som en ”fast
anställning”. Tillsvidareanställning är
viktigare för de äldre respondenterna
(96%) än för de yngre (83%).

Det är endast 31 procent som ser
visstidsanställningar som trygga, vilket
går i linje med tidigare års resultat.
Anmärkningsvärt fler män (40%) än
kvinnor (25%) ser egenföretagande
som en trygg anställning.

VILKEN/VILKA AV FÖLJANDE ANSTÄLLNINGAR TYCKER DU KÄNNS TRYGGA?
Samtliga respondenter
Tillsvidareanställning (anställning som inte upphör efter en
begränsad tid)

91%

Egenföretagare (anställning i ett företag som du själv äger
till exempel enskild firma)

33%

Visstidsanställning (anställning som är begränsad till en
viss tidsperiod eller till ett visst projekt)

31%

Vikariat (tidsbegränsad anställning där du arbetar i stället
för någon som är ledig)
Tveksam, vet ej
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14%
2%

I teorin skulle man kunna tycka att
en anställningsform är trygg men
samtidigt, av andra anledningar
föredra en annan. För att se i vilken
utsträckning det är så i praktiken
kompletterade vi därför med en
fråga om vilken anställningsform
man främst föredrar. På denna

frågan kunde man bara välja ett
svarsalternativ
vilket
påverkar
jämförbarheten i resultatet på
frågan om vilka anställningsformer
man ser som trygga. Vi kan dock
se att rangordningen är densamma.
Nästan åtta av tio föredrar en
tillsvidareanställning (79%). De som

i störst utsträckning föredrar det är
kvinnor mellan 27 och 30 år.
18 procent av män mellan 16 och 22 år
föredrar att driva eget företag vilket
kan jämföras med motsvarande åtta
procent av kvinnor i samma ålder.

VILKEN AV FÖLJANDE ANSTÄLLNINGSFORMER FÖREDRAR DU FRÄMST?
Samtliga respondenter
Tillsvidareanställning (anställning som inte upphör efter en
begränsad tid)

79%

Egenföretagare (anställning i ett företag som du själv äger
till exempel enskild firma)
Visstidsanställning (anställning som är begränsad till en
viss tidsperiod eller till ett visst projekt)

10%
7%

Vikariat (tidsbegränsad anställning där du arbetar i stället
för någon som är ledig)

2%

Tveksam, vet ej

3%

11

12

MÖJLIGHETER FÖR UNGA
ATT FÅ JOBB IDAG
Liksom i tidigare års undersökningar
frågade vi i årets undersökning
om man upplever att det är lätt
eller svårt för unga att få ett jobb
idag. När vi jämför med resultat
från tidigare år kan vi se stora

skillnader. Andelen som tycker att
det är svårt för unga att få ett jobb
har minskat med 20 procentenheter
sedan 2014, samtidigt har andelen
som ser det som lätt ökat med 14
procentenheter under samma period.

Ungdomsarbetslösheten har sedan
2014 då vi genomförde den första
undersökningen sjunkit. Resultatet
skulle alltså kunna sägas spegla
situationen på arbetsmarknaden i
form av en större optimism.

”

Andelen som tycker att
det är svårt för unga att
få ett jobb har minskat
med 20 procentenheter
sedan 2014, samtidigt
har andelen som ser det
som lätt ökat med 14
procentenheter.

ANSER DU ATT DET ÄR LÄTT ELLER SVÅRT FÖR UNGA ATT FÅ ETT JOBB IDAG?
Samtliga respondenter

Det är svårt

Det är varken lätt eller svårt

Det är lätt

58%

49%
31%
13%

2014

37%

29%

38%

41%
29%

29%

27%

11%

2015

2016

2018
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MÖJLIGHETER FÖR UNGA ATT FÅ JOBB IDAG

I
resultatet
syns
också
anmärkningsvärda skillnader mellan
män och kvinnor. Män tycker i
större utsträckning (32%) än kvinnor
(20%) att det är lätt för unga att få
jobb. När vi tittar på respondenterna
i åldern 23 till 26 är skillnaderna
ännu större. Män mellan 23 och 26 år
tycker i dubbelt så stor utsträckning
som kvinnor i samma ålder att det är
lätt för unga att få ett jobb idag.

Unga i Göteborgsområdet anser i
större utsträckning att det är lätt
för unga att få jobb idag (36%) än
unga i Sydsverige (20%). Bland de
som är arbetslösa idag svarar hela 70
procent att det är svårt för unga att
få jobb jämfört med motsvarande 27
procent av de som är fast anställda.

JAG TYCKER ATT DET ÄR LÄTT
FÖR UNGA ATT FÅ ETT JOBB IDAG
Respondenter mellan 23 och 26 år

40%
20%

Man

Kvinna

”

Fyra av tio ser det som
svårt för unga att får sitt
första jobb.

Att få jobb är en sak, att få sitt
första jobb är en annan. Vi har i
tidigare års undersökningar kunnat
se en frustration bland unga
över arbetsgivares höga krav på
arbetslivserfarenhet. Man får inget
jobb för att man inte har någon
arbetslivserfarenhet och man får
ingen arbetslivserfarenhet för att
man inte får något jobb. För att
komplettera frågan om hur man
ser på möjligheterna att få ett
jobb för unga generellt ställde vi
också en fråga om hur man ser
på möjligheterna att få sitt första
jobb specifikt.
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Av resultatet kan vi se att fyra av
tio ser det som svårt för unga att få
sitt första jobb (40%), vilket alltså
är fler än de som anser att det är
svårt för unga att få jobb generellt
(29%). Det bekräftar den upplevda
utmaningen för unga att ta sig in
på arbetsmarknaden, den så kallade
”tröskeln”. I resultatet syns samma
demografiska skillnader som i
föregående fråga om möjligheterna
för unga att få ett jobb.

ANSER DU ATT DET ÄR LÄTT
ELLER SVÅRT FÖR UNGA ATT FÅ
SITT FÖRSTA JOBB IDAG?
Samtliga respondenter

40%
26%

Det är svårt

Det är
varken lätt
eller svårt

23%

Det är lätt

UTMANINGAR PÅ
ARBETSMARKNADEN
På frågan om vad man ser som
de
största
utmaningarna
för
unga på dagens arbetsmarknad
är det vanligaste svaret ”Att
arbetsgivare har för höga krav på
arbetslivserfarenhet”, drygt sex av
tio tycker det (62%). Det går i linje
med tidigare års undersökningar

och efterfrågan om att kunna
vidareutbilda sig på en arbetsplats.
Det näst vanligaste svaret är
”Svårigheterna att komma in på
arbetsmarknaden överhuvudtaget”,
vilket bekräftar den höga andel
som anser att det är svårt för unga
att få sitt första jobb. Var femte

ser integrationen av utrikesfödda
på arbetsmarknaden som den
största utmaningen (21%). Unga i
Malmöområdet är de som i störst
utsträckning ser integrationen som
största utmaning (31%).

VILKA ÄR DE TVÅ FRÄMSTA UTMANINGARNA FÖR UNGA PÅ ARBETSMARKNADEN IDAG ENLIGT DIG?
Samtliga respondenter
Att arbetsgivare har för höga krav
på arbetslivserfarenhet

62%

Svårigheterna att komma in på
arbetsmarknaden överhuvudtaget

38%

Att anställningsformerna är
mer osäkra

29%

Integrationen av utrikesfödda
på arbetsmarknaden

21%

Att fler jobb flyttar utomlands

5%

Att fler jobb utförs av robotar

5%
9%

Annat, vad?
Jag ser inga utmaningar alls

Utbildningsnivå spelar roll i synen
på utmaningarna. Bland de med
grundskoleutbildning svarar 53
procent att de ser svårigheterna att
komma in på arbetsmarknaden

3%

överhuvudtaget som den största
utmaningen vilket kan jämföras med
motsvarande 39 procent bland de med
högskole- eller universitetsutbildning.
Samtidigt är det fler med högskole/

universitetsutbildning
som
ser
integrationen av utrikesfödda på
arbetsmarknaden
som
främsta
utmaning (22%) jämfört med de med
grundskoleutbildning (16%).
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UTMANINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN

Det talas ibland i media om hur
”robotarna kommer att ta över våra
jobb”. Vi ville se hur unga ser på detta,
är det någonting som man oroar sig
över? I frågan la vi till en förklarande
text så alla skulle svara med samma
förutsättningar gällande definitionen

av begreppet. Av resultatet kan vi
se att majoriteten inte är oroliga för
att Artificiell Intelligens kommer att
minska deras möjligheter att få jobb
(68%). I resultatet syns inga större
demografiska skillnader.

”

Majoriteten är inte
oroliga för att Artificiell
Intelligens kommer
att minska deras
möjligheter att få jobb.

ÄR DU OROLIG FÖR ATT ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH UTVECKLINGEN AV ROBOTAR PÅ
ARBETSMARKNADEN KOMMER ATT MINSKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB?
Artificiell intelligens innebär att datorer/datasystem kan utföra arbetsuppgifter som vanligen utförs av människor

39%
29%
21%

7%

1. Nej, jag är
inte alls orolig
för det
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2.

3.

4.

2%

2%

5. Ja, jag är
väldigt orolig
för det

Tveksam, vet ej

MÖJLIGHETER FÖR UNGA PÅ
ARBETSMARKNADEN

Vi ville också få en bild av hur man
ser på möjligheterna för unga på
arbetsmarknaden och ställde en öppen
fråga där de fick svara fritt. De flesta av

svaren kan sammanfattas som att unga
idag har en unik, digital kompetens
som kommer att vara eftertraktad
på framtidens arbetsmarknad. Vissa

av svaren handlar också om att det
kommer att vara mer flexibelt att
arbeta, både i form av anställningsform
men också att kunna arbeta på distans.

VAD SER DU SOM DEN STÖRSTA MÖJLIGHETEN FÖR UNGA PÅ FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD?
Exempel på svar (totalt 440 st)

”
”
”
”
”
”

Att de kan skapa nya yrken i och med den digitala utvecklingen.
Att det blir enklare att utbilda sig.
Möjligheten att arbeta på distans genom exempelvis internet.
Möjligheten att starta och driva eget, det har blivit enklare.
Efterfrågan på arbetskraft.
Att vi är flexibla och har en annan syn på vad en trygg anställning är, vi
accepterar andra villkor än vad våra föräldrars generation hade gjort.

17

TRYGGHET PÅ
ARBETSMARKNADEN
I tidigare års undersökningar har vi
frågat om i vilken utsträckning man
känner sig trygg på arbetsmarknaden.
För att förtydliga vad vi menar med
trygghet på arbetsmarknaden har
vi inlett frågan med en förklarande
text. När vi följde upp på frågan
i årets undersökning kan vi se
att andelen unga som känner sig
trygga på arbetsmarknaden har
ökat med nio procentenheter sedan
2014. Samtidigt har andelen som

”

känner sig otrygga minskat med
5 procentenheter under samma
period. Respondenterna i åldern 27
till 30 känner sig i större utsträckning
trygga på arbetsmarknaden (55%)
än de mellan 16 och 22 år (35%). De
som är tillfälligt anställda känner sig
också i betydligt större utsträckning
otrygga (38%) än de som har en fast
anställning (12%), vilket går i linje
med tidigare års resultat.

Andelen som känner
sig trygga på
arbetsmarknaden
har ökat med nio
procentenheter
sedan 2014.

EN OSÄKERHET PÅ ARBETSMARKNADEN KAN BIDRA TILL ATT MAN DRAR SIG FÖR ATT BYTA JOBB, ATT
VIDAREUTBILDA SIG MED MERA. I MOTSATT LÄGE KAN EN TRYGG ARBETSMARKNAD BIDRA TILL ATT MAN
VÅGAR TA RISKER OCH UTVECKLA SIG PÅ ARBETSMARKNADEN OCH KANSKE STARTA EGET FÖRETAG.
I VILKEN UTSTRÄCKNING KÄNNER DU DIG TRYGG PÅ ARBETSMARKNADEN IDAG?
Jag känner mig trygg

Jag känner mig otrygg

47%

43%

38%
31%

31%

24%

2014

18

22%

2015

2016

19%

2018
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SYNEN PÅ FRAMTIDENS
ARBETSMARKNAD
Vilka egenskaper kommer att vara
mest värdefulla på framtidens
arbetsmarknad? Är det teknisk
kompetens i form av IT-kunskaper
eller är det mjukare egenskaper
som exempelvis kreativitet och
flexibilitet? Tankesmedjan Futurion
tog förra året fram en rapport med
titeln ”Framtidens färdigheter i ett
digitaliserat arbetsliv” där de bland
annat konstaterade att 65 procent

av de unga som börjar skolan i dag
kommer att ha arbeten som inte
finns än. De pekar också på hur
utvecklingen inom automatisering
och
Artificiell
Intelligens
på
arbetsmarknaden kommer att göra
mänskliga värden som kreativitet
och flexibilitet mer värdefulla
eftersom tekniska kunskaper som kan
definieras och programmeras också
kommer att kunna automatiseras.

Kunskap inom IT är det som flest
unga tror kommer att vara värdefullt
om tio år (41%). Det flesta tror att ITkunskaper kommer att vara viktigare
på arbetsmarknaden än en högskoleeller universitetsutbildning vilket
säger en hel del om hur högt unga
skattar framtidens efterfrågan på
teknisk kompetens. I resultatet syns
inga större demografiska skillnader.

VILKA KOMPETENSER/EGENSKAPER TROR DU KOMMER VARA MEST VÄRDEFULLT ATT HA PÅ
ARBETSMARKNADEN OM TIO ÅR?
Samtliga respondenter

41%

Kunskaper inom IT

33%

Högskola/universitetsutbildning

21%

Social kompetens

15%

Flexibilitet

14%

Nytänkande

13%

Kreativitet
Språkkunskaper

12%

Samarbetsförmåga

12%
11%

Kritiskt tänkande

10%

Stort socialt nätverk

5%

Kunskaper inom sociala medier

4%

Nyfikenhet
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Tveksam, vet ej

1%

Annat, vad?

1%

För att se hur hoppfulla unga idag
känner sig inför möjligheterna att
jobba med det som de helst skulle
vilja jobba med frågade vi just det.
Majoriteten tror att de kommer att
göra det (65%) varav 30 procent
verkar säkra på det. Som tur är

svarar endast en procent att de
absolut inte tror det. 13 procent svarar
att de troligtvis inte kommer att göra
det. De yngsta respondenterna tror i
betydligt större utsträckning (78%)
än de äldsta (54%) att de någon
gång kommer att arbeta med det

som de vill arbeta med. Det finns
också geografiska skillnader. I Norra
Sverige svarar hela 73 procent att
de tror att de kommer att arbeta
med det som de vill, jämfört med
motsvarande 53 procent av de som
bor i Västsverige.

”

Majoriteten tror att de
någon gång kommer
att arbeta med det som
de helst skulle vilja
arbeta med.

TROR DU ATT DU NÅGON GÅNG KOMMER ATT ARBETA MED DET SOM DU HELST SKULLE VILJA ARBETA MED?
Samtliga respondenter

35%
30%

16%
13%
6%
1%
Tveksam, vet ej

Nej, absolut inte

Jag gör redan
det idag

Nej, troligtvis inte

Ja, absolut

Ja, troligtvis
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YRKES- OCH
BRANSCHPREFERENSER
För att ta reda på vilket branscher som
unga föredrar att arbeta i har vi under
de tidigare årens undersökningar
utgått från Arbetsförmedlingens
(Platsbankens)
yrkeskategorier.

Dessa branschkategorier kan kännas
trubbiga men för att kunna göra en
statistisk jämförelse med tidigare års
resultat har vi använt dessa även i
årets undersökning.

När vi jämför resultaten med tidigare
år syns inga dramatiska skillnader.
Intresset för att arbeta med kultur,
media och design har minskat med sju
procentenheter sedan 2014. I övrigt finns
inga statistiskt relevanta förändringar.

INOM VILKEN BRANSCH SKULLE DU HELST ARBETA?
Samtliga respondenter
2014

2015

2016

2018

17%

17%

Chefer och verskamhetsledare

21%

18%
22%

25%

Kultur, media, design

21%

16%

16%

15%

17%

Data/IT

16%

14%

17%

16%

Socialt arbete

17%

17%

Teknikskt arbete

16%

17%

Hälso- och sjukvård

17%

Militärt arbete
Bygg och anläggning
Naturbruk
Hantverksyrken
Annan bransch, vilken?
Industriell tillverkning
Transport
Säkerhetsarbete
Installation, drift, underhåll
Hotell, restaurang, storhushåll
Kropps- och skönhetsvård
Sanering och renhållning

17%
15%

13%

15%

16%

Naturvetenskapligt arbete

7% 8% 6% 8%
7%

9% 6% 7%

6% 7% 5% 6%
7%

9%

7% 6%

4 6% 0 5%
5% 8%

9% 5%

6% 5%5% 5%
9% 6% 6% 4
4 5% 5% 4
8%

8% 4 4

5% 4 4 3
1111

20%
16%

16%
15%

18%
11%
15%

22%

19%

Pedagogiskt arbete

Försäljning, inköp, marknadsföring
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25%

25%

Administration, ekonomi, juridik

15%

12%
12%

17%

Vi ville också ta reda på hur unga
anser
att
Arbetsförmedlingens
branschindelning matchar med vad
de vill jobba med. De flesta tycker
att branscherna innefattar det som
de vill jobba med (72%). Var femte
svarar dock att de inte tycker att det
gör det (19%).

”

De med högskole/
universitetsutbildning
svarar i mer än
dubbelt så hög
utsträckning än de med
gymnasieutbildning
att branscherna i
Platsbanken inte
innefattar det som de
vill jobba med.

Det finns stora skillnader i resultatet
kopplat till utbildningsnivå. De
med högskole/universitetsutbildning
svarar i mer än dubbelt så hög
utsträckning (22%) än de med
gymnasieutbildning
(10%)
att
branscherna i Platsbanken inte
innefattar det som de vill jobba med.

DE BRANSCHER DU VALDE MELLAN I FÖREGÅENDE FRÅGA ÄR TAGNA
FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGENS PLATSBANK. TYCKER DU ATT DERAS
ALTERNATIV PÅ BRANSCHER INNEFATTAR DET DU VILL JOBBA MED?
Samtliga respondenter

59%

16%

13%

3%
Nej, de
stämmer
väldigt dåligt

Nej, de
stämmer
ganska dåligt

Ja, de
stämmer
ganska bra

Ja, de
stämmer
väldigt bra

8%
Tveksam,
vet ej

JAG TYCKER INTE ATT BRANSCHERNA I ARBETSFÖRMEDLINGENS
PLATSBANK INNEFATTAR DET SOM JAG VILL JOBBA MED
Samtliga respondenter

22%
16%
10%

Grundskoleutbildning

Gymnasieutbildning

Universitet/
högskoleutbildning
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ATT SÖKA JOBB
När det kommer till att söka jobb är
den vanligaste metoden bland unga
att direkt kontakta den arbetsplats där
man söker jobb. Andelen som svarar
det har ökat med sju procentenheter
bara under det senaste året. Andelen
som söker jobb via jobbsidor på

Internet har också ökat, med tio
procentenheter under de senaste
två åren. Samtidigt har andelen
som söker jobb genom bekanta
minskat med nio procentenheter
de senaste två åren. De som främst
använder Arbetsförmedlingen har

också minskat de senaste två åren,
om än marginellt. Det är betydligt
fler kvinnor (48%) än män (36%)
som använder Arbetsförmedlingen.
Däremot är det fler män (32%)
än kvinnor (21%) som söker jobb
genom bekanta.

VILKA AV FÖLJANDE KANALER ANVÄNDER DU DIG FRÄMST AV NÄR DU SÖKER ETT JOBB?
Samtliga respondenter
2015

2016

2018

Ansökan direkt till den arbetsplats
där jag söker jobb

25%
54%
39%

Jobbsidor på internet

46%

47%

Arbetsförmedlingen
Vänner och familj

36%

Bekanta

35%

Sociala medier

25% 54%

27%

61%22%

49%

41%
32%

21%

42%
33%

26%

1 14% 18%

Rekryteringsföretag

11% 13% 17%

Bemanningsföretag

12% 11% 13%

Lappar på anslagstavlor

223

Annat, vad?

0 12
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PRIORITERINGAR I ARBETSLIVET
I vår förra undersökning ställde vi en
fråga om man tror att man kommer
att prioritera hög lön eller fritid
om tio år. Majoriteten svarade då
fritid (56%).
När vi följde upp på frågan i årets
undersökning kan vi se att andelen

som prioriterar fritid har ökat med
hela 13 procentenheter. Nästan
sju av tio tror att de kommer att
prioritera fritid framför hög lön om
tio år (69%). Kvinnor svarar det i
större utsträckning (74%) än män
(64%). Det är också vanligare bland
respondenterna mellan 27 och 30 år

(76%) än bland de mellan 16 och 22
år (55%). I den öppna följdfrågan på
vår förra undersökning kunde vi se
att det till stor del handlade om att
man vill skaffa barn och ha tid för att
bilda familj.

”

Nästan sju av tio tror
att de kommer att
prioritera fritid framför
hög lön om tio år.

VILKET AV FÖLJANDE
ALTERNATIV TROR DU ATT DU
KOMMER ATT PRIORITERA OM
TIO ÅR?
Samtliga respondenter
2016

2018

69%

26

56%

24%
21%

Fritid

Hög lön

7%
23%
Tveksam,
vet ej

Det kan ju vara så att prioriteringarna
ser olika ut beroende på var i
livet man befinner sig. Därför
kompletterade vi årets undersökning
med en fråga om vad (hög lön eller
fritid) man prioriterar idag. Frågan
kan tyckas något trubbig eftersom det
givetvis beror på om det exempelvis
är ett tillfälligt jobb som man gör
för att kunna betala för en resa eller
om det är en ingångsposition på en
arbetsplats där man vill jobb på
lång sikt. Oavsett kan vi se att det
är fler som svarar att de prioriterar
hög lön idag (42%) jämfört med om
tio år (24%). Män prioriterar hög
lön i större utsträckning (48%) än
kvinnor (35%).

VILKET AV FÖLJANDE
ALTERNATIV PRIORITERAR DU I
SAMBAND MED JOBB IDAG?
Samtliga respondenter

42%

8%

Hög lön

Veksam,
vet ej

50%
Fritid

Förutom tid eller pengar ville vi ta
reda på vad man prioriterar inom
ramen för en arbetsplats. Trevliga
kollegor är det som flest prioriterar
i val av jobb (40%). Ungefär var
tredje prioriterar möjligheten att
kunna arbeta flexibelt gällande
arbetstid och arbetsplats (32%).
Det prioriteras före hög lön (27%).
Att det är en mångkulturell (2%)

och ansvarstagande/hållbar (10%)
arbetsplats är det få som prioriterar.
Möjligheten att kunna arbeta
flexibelt är viktigare för de äldre
respondenterna (36%) än för de
yngre (26%). För de yngre är det
däremot viktigare att kunna göra
karriär (23%) än vad det är för de
äldre (16%).

”

Trevliga kollegor är
det som flest prioriterar
i val av jobb

VAD PRIORITERAR DU FRÄMST I VAL AV JOBB?
Samtliga respondenter

40%

Trevliga kollegor
Möjlighet att kunna arbeta flexibelt
gällande arbetstid och arbetsplats

32%
27%

Hög lön
Möjlighet att göra karriär

20%

Att företagskulturen/värdegrunden
stämmer överens med min egen

20%

Möjlighet att kunna
bestämma/påverka

18%

Att det är högt i tak och man kan
utrycka sig fritt

13%
10%

Att det är ansvarstagande/hållbart
Att det är en
mångkulturell arbetsplats
Annat, vad?

2%
5%
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ARBETSFORMER

I föregående fråga kunde vi se hur
nästan var tredje svarade att de
prioriterar möjligheten att kunna
arbeta flexibelt. Det talas mer och mer
om moderna, flexibla arbetsformer
under benämningen ”gig-ekonomin”.
Det innebär att man arbetar
uppdragsstyrt och inte nödvändigtvis
är beroende av en fast arbetsplats.
Årets undersökning visar att 46
procent skulle kunna tänka sig att
arbeta som frilansare med eget företag.
Män är mer intresserade av att arbeta

”

frilans (52%) än kvinnor (40%). Det
finns också en större öppenhet för
frilansarbete i storstadsregionerna.
Vi kan också se hur intresset för
att arbeta frilans minskar i takt
med utbildningsnivå. Bland de
med grundskoleutbildning svarar
endast 16 procent att de inte skulle
kunna tänka sig att jobba som
frilansare jämfört med motsvarande
37
procent
bland
de
med
eftergymnasial utbildning.

46 procent skulle kunna tänka sig att arbeta som
frilansare med eget företag.
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SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG
ATT JOBBA SOM FRILANSARE
MED EGET FÖRETAG?
Samtliga respondenter

34%

20%

Nej

Veksam,
vet ej

46%
Ja

JAG SKULLE INTE KUNNA TÄNKA MIG ATT JOBBA SOM FRILANSARE
MED EGET FÖRETAG?
Samtliga respondenter

33%

37%

16%

Grundskoleutbildning

Gymnasieutbildning

Universitet/
högskoleutbildning

Vi ställde en följdfråga till de 34
procent som svarade att de kunde
tänka sig att arbeta som frilans, inom
vilket område de skulle kunna tänka
sig att göra det. Av de totalt 317
öppna svaren kan vi se att ekonomi,
marknadsföring, teknik, design och
IT är vanliga svar.
Som vi kunnat se i våra tidigare
undersökningar är de få som kan
koka ner vad de vill arbeta med i
ett ord, därför kan ordmolnet ses
som något missvisande. I de öppna
svaren syns att de som kan tänka
sig att arbeta frilans har en väldigt
specifik bild av vad de då skulle vilja
arbeta med.
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ARBETSFORMER

INOM VILKET OMRÅDE SKULLE DU VILJA JOBBA FRILANS?
Exempel på svar (totalt 317 st)

”
”
”
”
”

Arkitektur/Medborgardeltagande.
Utbildare inom säkerhet.
Projektledning med inriktning mot materialutveckling.
Forskning inom beteendevetenskapliga perspektiv på jämställdhetsarbete,
inkluderingsfrågor och jungiansk psykologi.
Som konsult där jag arbetar med marknadsföring och strategilösningar
åt företag.

Förutom rollen som frilansarbetande
ville vi också se vilken roll eller
arbetsposition inom en arbetsplats
som man föredrar. Av de arbetstitlar
vi listade var ”specialist” det som flest
skulle kunna tänka sig att arbeta
som (58%). Samtidigt som nästan
varannan skulle kunna tänka sig

30

att arbeta som chef (49%) eller
ledare (49%) är det endast drygt var
tredje som skulle kunna tänka sig
att arbeta som VD (34%). Det skulle
kunna tolkas som att man vill kunna
bestämma men inte nödvändigtvis
vill ha ett större ansvar som en VDroll innebär.

De respondenter som har en
högskola/universitetsutbildning
svarar i större utsträckning att de
vill blir chef (51%) än det som har en
gymnasieutbildning (36%).
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ARBETSFORMER

VILKA AV FÖLJANDE POSITIONER SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT ARBETA SOM?
Samtliga respondenter

58%

Specialist
Chef

49%

Ledare

49%
47%

Konsult

43%

Utbildare

41%

Egenföretagare

34%

VD

24%

Assistent

3%

Ingen av ovanstående

4%

Tveksam, vet ej

”

skulle kunna tänka sig att arbeta
som utbildare och assistent. Att män
vill jobba som VD och kvinnor som
assistenter visar på stora skillnader
i självförtroende mellan män och
kvinnor på arbetsmarknaden.

I resultatet syns tydliga skillnader
mellan män och kvinnor. Män svarar
i större utsträckning än kvinnor att
de skulle kunna tänka sig att arbeta
som VD och egenföretagare medan
kvinnor i större utsträckning än män

Män svarar i större
utsträckning än
kvinnor att de skulle
kunna tänka sig att
arbeta som VD och
egenföretagare.

VILKA AV FÖLJANDE POSITIONER SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT ARBETA SOM?
Samtliga respondenter
Man

Kvinna

49%
39%
28%

33%

40%

47%
29%
18%

VD
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Egenföretagare

Utbildare

Assistent

SUMMERING AV RESULTAT
ÅTTA AV TIO UNGA FÖREDRAR EN TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Nästan åtta av tio föredrar en tillsvidareanställning (79%). De som i störst
utsträckning föredrar det är kvinnor mellan 27 och 30 år. Män mellan 16 och
22 år är de som i störst utsträckning föredrar att driva eget företag, 18 procent
av dem föredrar det vilket kan jämföras med motsvarande åtta procent bland
kvinnor i samma ålder.

FÄRRE TYCKER ATT DET ÄR SVÅRT FÖR UNGA ATT FÅ JOBB

Andelen som tycker att det är svårt för unga att få ett jobb har minskat med
20 procentenheter sedan 2014, samtidigt har andelen som ser det som lätt ökat
med 14 procentenheter under samma period. Ungdomsarbetslösheten har sedan
2014 då vi genomförde den första undersökningen sjunkit. Resultatet skulle
alltså kunna sägas spegla situationen på arbetsmarknaden i form av en större
optimism. Andelen som känner sig trygga på arbetsmarknaden har också ökat
med nio procentenheter sedan 2014.

MÅNGA SER TRÖSKELN FÖR UNGA TILL ARBETSMARKNADEN SOM EN
STOR UTMANING

38 procent tycker att den största utmaningen för unga på arbetsmarknaden idag
är att komma in på den överhuvudtaget. Det är också fler som tycker att det är
svårt för unga att får sitt första jobb (40%) än det är som tycker att det är svårt
för unga att få jobb generellt (29%). Det bekräftar den upplevda utmaningen för
unga att ta sig in på arbetsmarknaden, den så kallade ”tröskeln”.
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SUMMERING AV RESULTAT

DIGITAL KOMPETENS SES SOM DEN STÖRSTA MÖJLIGHETEN FÖR UNGA
PÅ FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

På frågan om hur man ser på möjligheterna för unga på arbetsmarknaden
kan de flesta av svaren sammanfattas som att unga idag har en unik, digital
kompetens som kommer att vara eftertraktad på framtidens arbetsmarknad.
Vissa av svaren handlar också om att det kommer att vara mer flexibelt att
arbeta, både i form av anställningsform men också att kunna arbeta på distans.

KUNSKAPER INOM IT SES SOM MER VÄRDEFULLT ÄN EN HÖGSKOLE/
UNIVERSITETSUTBILDNING OM TIO ÅR

Kunskap inom IT är det som flest unga tror kommer att vara värdefullt om
tio år (41%). Det flesta tror att IT-kunskaper kommer att vara viktigare på
arbetsmarknaden än en högskole- eller universitetsutbildning vilket säger en
hel del om hur högt unga skattar framtidens efterfrågan på teknisk kompetens.
I resultatet syns inga större demografiska skillnader.

VAR FEMTE TYCKER INTE ATT ARBETSFÖRMEDLINGENS
BRANSCHINDELNING MATCHAR MED VAD DE VILL JOBBA MED

Var femte svarar att de inte tycker att Arbetsförmedlingens branschindelning
matchar med vad de vill jobba med (19%). Det finns stora skillnader i resultatet
kopplat till utbildningsnivå. De med högskole/universitetsutbildning svarar
i mer än dubbelt så hög utsträckning (22%) än de med gymnasieutbildning
(10%) att branscherna i Platsbanken inte innefattar det som de vill jobba med.

FLER PRIORITERAR FRITID FRAMFÖR HÖG LÖN

När vi följde upp på frågan om fritid kontra hög lön kan vi se att andelen som
prioriterar fritid har ökat med hela 13 procentenheter. Nästan sju av tio tror att
de kommer att prioritera fritid framför hög lön om tio år (69%). Kvinnor svarar
det i större utsträckning (74%) än män (64%). Det är också vanligare bland
respondenterna mellan 27 och 30 år (76%) än bland de mellan 16 och 22 år
(55%). I den öppna följdfrågan i vår förra undersökning kunde vi se att det till
stor del handlade om att man vill skaffa barn och ha tid för att bilda familj.
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TREVLIGA KOLLEGOR VIKTIGAST I VAL AV JOBB

Trevliga kollegor är det som flest prioriterar i val av jobb (40%). Ungefär var
tredje prioriterar möjligheten att kunna arbeta flexibelt gällande arbetstid och
arbetsplats (32%). Det prioriteras före hög lön (27%). Att det är en mångkulturell
(2%) och ansvarstagande/hållbar (10%) arbetsplats är det få som prioriterar.
Möjligheten att kunna arbeta flexibelt är viktigare för de äldre respondenterna
(36%) än för de yngre (26%). För de yngre är det däremot viktigare att kunna
göra karriär (23%) än vad det är för de äldre (16%).

46 PROCENT KAN TÄNKA SIG ATT ARBETA SOM FRILANSARE MED
EGET FÖRETAG

Män är mer intresserade av att arbeta frilans (52%) än kvinnor (40%). Man är
också mer öppna för frilansarbete i storstadsregionerna. Intresset för att arbeta
frilans minskar i takt med utbildningsnivå. Bland de med grundskoleutbildning
svarar endast 16 procent att de inte skulle kunna tänka sig att jobba som frilansare
jämfört med motsvarande 37 procent bland de med eftergymnasial utbildning.

STORA SKILLNADER I MÄN OCH KVINNORS SJÄLVFÖRTROENDE PÅ
ARBETSMARKNADEN

Män svarar i större utsträckning än kvinnor att de skulle kunna tänka sig att
arbeta som VD och egenföretagare medan kvinnor i större utsträckning än män
skulle kunna tänka sig att arbeta som utbildare och assistent. Att män vill jobba
som VD och kvinnor som assistenter visar på stora skillnader i självförtroende
mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Män tycker också i större
utsträckning (32%) än kvinnor (20%) att det är lätt för unga att få jobb.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Trygghet och flexibilitet är viktigt för
unga i jobbsammanhang. Ungefär
var tredje prioriterar möjligheten
att kunna arbeta flexibelt gällande
arbetstid och arbetsplats. Det prioriteras
före hög lön. Den anställningsform
som kanske i störst utsträckning
erbjuder flexibilitet är frilansande,
men det är också en anställningsform
som inte känns lika trygg som
exempelvis en tillsvidareanställning.
Det är dessutom endast tio procent
som föredrar egenföretagande som
anställningsform.
Kombinationen
av trygghet och flexibilitet är inte
helt okomplicerad.
Gig-ekonomin
spås
av
vissa
som
modellen
för
framtidens
arbetsmarknad
där
fasta
anställningar byts ut mot tillfälliga
jobb och en större flexibilitet. Frågan
är dock om önskan om en större frihet
som anställd är större än behovet av
en trygg (fast) anställning?
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Förespråkare
för
gig-ekonomin
menar bland annat att det öppnar
dörrar som är stängda på den
traditionella
arbetsmarknaden.
Kritiker menar att det försämrar
villkoren för arbetstagarna. Det finns
två väldigt tydliga läger, de som
ser gig-ekonomin som progressiv och
bättre anpassad för den moderna
arbetsmarknaden och de som tycker
att den riskerar att urholka den
svenska modellen.
Om man ser till resultatet av vår
undersökning är det svårt att tro
att Sveriges unga skulle välja något
av dessa läger. De skulle troligtvis
föredra en gyllene mittenväg, det
vill säga en tillsvidareanställning
med möjlighet att arbeta flexibelt.
En arbetsform som tillgodoser två
viktiga prioriteringar i arbetslivet trygghet och frihet.

”

Den anställningsform
som kanske i
störst utsträckning
erbjuder flexibilitet
är frilansande, men
det är också en
anställningsform som
inte känns lika trygg.

SAMARBETET
INSIGHT INTELLIGENCE

Insight Intelligence är en analys- och kommunikationsbyrå. Vi hjälper företag,
myndigheter och organisationer att definiera förändringar och attityder i sin
omvärld. Vi arbetar med att analysera, paketera och kommunicera dessa
insikter internt och/eller externt. Vårt arbete innefattar allt från kund- och
medlemsundersökningar till bredare attityd- och marknadsundersökningar.
Insight Intelligence är ett systerföretag till pr-byrån StrandbergHaage.

THE ADECCO GROUP

Adecco Group är väldens ledande leverantör av HR-lösningar; vi förändrar
arbetslivet i världen genom talang och teknik. Tjänsterna vi erbjuder tillhör
huvudsakligen kategorierna bemanning, rekrytering, karriäromställning och
talangutveckling, samt outsourcing och konsultverksamhet.
Med mer än 33 000 heltidsanställda på cirka 5 100 kontor i 60 länder och
regioner i hela världen förser Adecco Group cirka 700 000 människor med
karriärmöjligheter runt om i världen. I Sverige finns Adecco Group representerade
genom Adecco, Badenoch & Clark och Modis.

JOBBA GRÖNT

Syftet med Jobba grönt är att inspirera fler unga och karriärbytare att bli
verksamma i det gröna näringslivet, genom studier eller arbete. Med det gröna
näringslivet avses all näringsverksamhet som har sin bas i jord, skog, trädgård
och landsbygdens miljö. Projektet drivs gemensamt av LRF, Lantbrukarnas
Riksförbund och SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. Både LRF och SLA
ser det som helt avgörande att attrahera fler och nya personer om branschen ska
lyckas ha aktiva, attraktiva och innovativa företag i framtiden!
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SAMARBETET

MALMÖ STAD

Malmö, Sveriges tredje största stad med över 330 000 invånare är en stad
präglad av mångfald, sitt breda utbud av event och sociala mötesplatser,
innovationsmiljöer och genomgående hållbarhetstänk. Idag är Malmö format
av sin unga befolkning där nästan hälften är under 35 år. Ett kunskapsnav
med bland annat konst- och musikhögskola, teaterhögskola, World Maritime
University och Malmö Universitet med nästan 25 000 studenter.
Här samsas traditionella företag och nya moderna industrier med expanderande
startup – och företagsmiljöer som Malmö Incubator och Media Evolution.
Med sin placering mitt i Öresundsregionen och dess 4 miljoner invånare blir
Malmö en del av Nordens största arbetsmarknadsregion som kontinuerligt
växer och expanderar.
Malmö – det börjar här!

FRYSHUSET

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi
skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver
vi ett 50-tal olika verksamheter inom områdena; Ungdomskultur, Föredöme och
framtidstro, Skolor samt Arbete och entreprenörskap.
Fryshuset finns idag med egna verksamheter i Stockholm, Skärholmen, Husby,
Göteborg, Malmö, Nybro/Kalmar och Danmark och är representerade över hela
Sverige via Fryshusandan, vårt riksnätverk av ungdomsorganisationer. Våra
verksamheter sträcker sig idag från skola till kultur och nöjen vidare till projekt
som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och
satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt
och hitta nya lösningar. Fryshuset är en icke vinstdrivande, religiöst och politiskt
oberoende organisation.
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Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
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