GENERATION
JOBB
Ungas syn på jobb och
arbetsmarknad 2021

BAKGRUND
Unga på arbetsmarknaden är en ständigt aktuell fråga som diskuteras såväl
inom politiken som på arbetsplatser och inom intresseorganisationer. För att få en
bättre förståelse för ungas syn på arbetsmarknad, karriär och arbetsgivare har vi
på Insight Intelligence för sjunde året genomfört en riksomfattande undersökning
där vi intervjuat 1000 personer mellan 16 och 30 år. Årets undersökning,
som är genomförd tillsammans med Trygghetsfonden TSL, Vattenfall,
Installatörsföretagen och Västra Götalandsregionen, är extra intressant eftersom
vi nu levt ett år med coronapandemin som i hög utsträckning påverkat unga
på arbetsmarknaden.
Utöver att följa upp på generella attityder till arbetsmarknaden och
arbetsgivarpreferenser frågar vi i årets undersökning just hur coronapandemin
påverkat synen på möjligheter att få jobb och om man tycker att pandemin på
något sätt påverkat arbetsmarknaden positivt.

”

Årets undersökning
är extra intressant
eftersom vi nu
levt ett år med
coronapandemin som
i hög utsträckning
påverkat unga.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence

3

INNEHÅLL
SAMMANFATTNING

6

OM UNDERSÖKNINGEN

8

SYSSELSÄTTNING I DAGSLÄGET

10

SYNEN PÅ ANSTÄLLNINGSFORM

12

SYNEN PÅ DISTANSARBETE

14

VAD UNGA VILL JOBBA MED

16

DET VIKTIGASTE PÅ EN ARBETSPLATS

18

VAD UNGA VILL ATT ARBETSGIVARE PRIORITERAR

21

SYNEN PÅ MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB

23

KÄNSLAN AV TRYGGHET PÅ ARBETSMARKNADEN

24

ATT SÖKA JOBB ELLER BYTA BRANSCH

26

HUR CORONAPANDEMIN HAR PÅVERKAT ARBETSMARKNADEN

30

SYNEN PÅ FRAMTIDSBRANSCHER

35

VAD SOM HINDRAR EN FRÅN ATT VÄLJA OLIKA JOBB

42

SYNEN PÅ ARBETSGIVARES BEHOV AV DEN EGNA KOMPETENSEN

44

SUMMERING AV RESULTAT

45

AVSLUTANDE REFLEKTIONER

48

SAMARBETET

49

5

SAMMANFATTNING
När vi sammanfattar resultatet
av årets undersökning gör vi det
i skuggan av coronapandemin
som slagit hårt mot unga på
arbetsmarknaden.
Med
den
bakgrunden visar undersökningen
på högst oväntade resultat. Andelen
unga som känner sig trygga på
arbetsmarknaden är högre i år
än något av de tidigare år som vi
genomfört undersökningarna sedan
2014. Varannan svarar i år att
de känner sig trygga, vilket är en
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ökning med åtta procentenheter det
senaste året. Andelen som är oroliga
för att inte få ett jobb som en direkt
följd av pandemin är fortsatt hög
(50 %) men har inte förändrats
nämnvärt sedan förra året (47 %).
Bland de som redan har ett jobb
idag är färre oroliga att förlora det
som följd av pandemin i år (17 %),
än som var det förra året (27 %).
Var fjärde av samtliga respondenter
tror
att
pandemin
påverkat
arbetsmarknaden positivt (24 %) i

form av exempelvis distansarbete
som skapar en större flexibilitet,
nya digitala tjänster och jobb som
skapas som följd av pandemin samt
bättre villkor för de som arbetar
inom vården.
Det verkar med andra ord finnas
en oväntad optimism bland unga
på arbetsmarknaden. Känslan av
trygghet skiljer sig dock markant
beroende var på arbetsmarknaden
man befinner sig. Bland de som idag

är fast anställda känner sig sju av tio
trygga på arbetsmarknaden (71 %),
jämfört med motsvarande tre av
tio bland de som har en tillfällig
anställning (31 %). Det finns också
en relation mellan trygghet och
utbildning. De som har en högskoleeller universitetsutbildning känner
sig tre gånger mer trygga på

arbetsmarknaden (56 %) än de som
har en grundskoleutbildning (19 %).
Sammantaget kan man se det som
att klyftorna på arbetsmarknaden
förstärkts under pandemin.
Det finns också en diskrepans mellan
synen på sin egen möjlighet på
arbetsmarknaden och på andras.

Andelen som tycker att det är svårt
för unga att få jobb har ökat med
elva procentenheter under det senaste
året, till 44 procent i år. Samtidigt
minskar de som själva känner sig
otrygga på arbetsmarknaden. Hela
82 procent tror också att det finns
ett behov av deras kompetens
hos arbetsgivare.

”

Bland de som idag är fast anställda känner sig
sju av tio trygga på arbetsmarknaden, jämfört
med motsvarande tre av tio bland de som har en
tillfällig anställning.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Trygghetsfonden TSL, Vattenfall,
Installatörsföretagen och Västra Götalandsregionen. Insight Intelligence har
varit övergripande ansvarig för undersökningen, koordinering av samarbetet
och sammanställning av denna rapport.
Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 30 år som
under februari 2021 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade och
riksrepresentativa webbpanel. Svarsfrekvensen var 22 procent, vilket inte
påverkar antalet svar (1000).
Samtliga diagram är uppställda i procentandelar. Vid de diagram där den
totala procentsatsen överstiger 100 har flera svarsalternativ varit möjliga.
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SYSSELSÄTTNING
I DAGSLÄGET
Det är något färre unga som i år anger
att de har en fast anställning (41 %)
än som sa sig ha det förra året (46%).
Samtidigt ökar andelen som svarar
att de studerar. Det skulle kunna ses
som en effekt av coronapandemin och
att unga som blivit av med sina jobb
har börjat studera. Det är fler kvinnor
(46 %) än män (40 %) som svarar
att de studerar. Det är också betydligt

fler män (46 %) än kvinnor (36 %)
som säger sig ha en fast anställning.
Det är en skillnad med 10 procent,
vilket är större än motsvarande
skillnad förra året (tre procent). Bland
boende i Malmöområdet svarar hela
60 procent att de studerar vilket
kan jämföras med motsvarande
37 procent bland de som bor i
norra Sverige.

”

Det är betydligt fler män än kvinnor som säger sig ha
en fast anställning.

VAD HAR DU FÖR SYSSELSÄTTNING I DAGSLÄGET?
2020

2021

46 %
41 %

43 %
38 %

9%

8%
3%

Fast anställd

10

Studerar

Tillfälligt
anställd

5%

Arbetslös

2%

1%

Driver eget
företag

3%

2%

Annat
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SYNEN PÅ
ANSTÄLLNINGSFORM
Drygt åtta av tio unga föredrar en
tillsvidareanställning (83 %). Det
är ingen (statistiskt säkerställd)
skillnad från tidigare år. Bland de
äldsta respondenterna (27 till 30 år)
svarar nio av tio att de föredrar en

tillsvidareanställning, jämfört med
motsvarande sju av tio bland de
yngsta (16 till 22 år). Män föredrar
egenföretagande i mer än dubbelt så
stor utsträckning (10 %) som kvinnor
(4 %). De yngre är generellt också mer

positiva till egenföretagande (14 % )
än de äldre (4 %). Bland män mellan
16 och 22 år föredrar var femte att
vara egenföretagare (19 %) vilket
kan jämföras med motsvarande sex
procent av kvinnor i samma ålder.

”

Bland män mellan
16 och 22 år föredrar
var femte att vara
egenföretagare, vilket
kan jämföras med
motsvarande sex
procent av kvinnor i
samma ålder.

VILKEN AV FÖLJANDE ANSTÄLLNINGAR FÖREDRAR DU FRÄMST?
2018

2020

2021

79 % 82 % 83 %

Tillsvidareanställning
(anställning som
inte upphör efter en
begränsad tid)
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10 % 7 % 7 %

7% 5% 5%

2% 2% 2%

3% 3% 4%

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)

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

Tveksam, vet ej

De flesta tror att de under sitt liv i genomsnitt kommer att jobba på en arbetsplats
mellan tre och tio år.

HUR OFTA TROR DU ATT DU KOMMER ATT BYTA JOBB UNDER DITT YRKESLIV?

34 %

35 %

15 %
9%
0%
Flera
gånger per
år

1%
Varje år

3%
Vartannat
år

2%
Vart 3:e till
5:e år

Vart 6:e till
10:e år

Vart 11:e till
20:e år

Aldrig

Tveksam,
vet ej
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SYNEN PÅ DISTANSARBETE
Det senaste året har många fått arbeta
på distans. Vi frågade de respondenter
som har ett arbete idag (totalt 498
respondenter), om de någon gång
arbetar på distans. Majoriteten svarar
att de gör det (55 %) varav de allra
flesta gör det på grund av pandemin
(50 %). Distansarbete som följd av
pandemin kan ses som något av ett
storstadsfenomen. Boende i Stockholm
(62 %), Malmö (67 %) och Göteborg
(61 %) svarar i större utsträckning än
resten av landet att de arbetar på
distans på grund av pandemin. De
som har en fast anställning arbetar
också i större utsträckning på distans
(53 %) än de som har en tillfällig
anställning (36 %).

Vi ställde en följdfråga om hur
ofta man föredrar att arbeta på
distans. Hela 65 procent av de som
arbetar idag svarar att de i någon
omfattning föredrar att arbeta på
distans. Samtidigt svarar nästan
var tredje att de inte har någon
möjlighet att göra det (30 %). De
som har en tillfällig anställning
svarar i större utsträckning att
de inte har någon möjlighet att
arbeta på distans (36 %) än de
som har en fast anställning (29 %).
De yngsta respondenterna svarar
också i betydligt större utsträckning
(47) än de äldre (29 %) att de saknar
möjligheten att arbeta på distans.

”

ARBETAR DU NÅGON GÅNG PÅ
DISTANS?
Besvarat av de respondenter som
har ett jobb idag
(totalt 498 personer)

45 %

50 %

Nej

Ja, på grund av
coronapandemin

5%
Ja, men inte på grund
av coronapandemin

Nästan var tredje svarar att de inte har någon
möjlighet att arbeta på distans.

HUR OFTA FÖREDRAR DU ATT JOBBA PÅ DISTANS (T.EX. HEMIFRÅN ELLER UTANFÖR ARBETSPLATSEN)?
Besvarat av de respondenter som svarat att de har ett jobb idag (totalt 498 personer)

30 %

28 %
16 %
9%

12 %
4%

På heltid

Några dagar i
veckan

Någon dag i
veckan

65%
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Enstaka
tillfällen

Aldrig

Har inte
möjlighet att
arbeta på
distans

Vi ställde också en följdfråga till de
totalt 249 personer som svarat att de
arbetar på distans idag som följd av
pandemin, om de skulle vilja fortsätta
med det när pandemin är över. 56

procent svarar att de i ganska- eller
mycket stor utsträckning skulle vilja
det. Bland män mellan 23 och 26 år
svarar hela sju av tio att de skulle
vilja det (69 %).

I VILKEN UTSTRÄCKNING SKULLE DU VILJA FORTSÄTTA ATT JOBBA PÅ DISTANS EFTER PANDEMIN?
Besvarat av de respondenter som jobbar på distans på grund av pandemin idag (totalt 249 personer)

39 %

42 %

14 %
5%

Inte alls

Inte särskilt stor
utsträckning

44%

Ganska stor utsträckning

Mycket stor utsträckning

56%
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VAD UNGA VILL JOBBA MED
Människor är fortfarande det som flest
säger sig vilja arbeta med (29 %). Det
är dock ingen skillnad från förra året.
Faktum är att det inte finns några
statistiskt säkerställda skillnader från
förra årets resultat. Vi ser däremot
stora skillnader när det kommer
preferenser mellan män och kvinnor.

mellan 16 och 22 år svarar nästan
varannan att de vill arbeta med
teknik, jämfört med motsvarande
tio procent av kvinnor i samma
åldersgrupp. Inom svarsalternativet
”Annat, vad” (13 %) är de vanligaste
svaren ekonomi, juridik och djur.

Det är mer än dubbelt så stor andel
kvinnor (41 %) än män (18 %) som
vill arbeta med människor. När det
kommer till teknik är det ännu större
skillnader, fast åt andra hållet. 39
procent av män säger sig vilja arbeta
med teknik, jämfört med motsvarande
14 procent av kvinnorna. Bland män

VAD SKULLE DU HELST VILJA ARBETA MED? MAX TRE SVAR
2020

2021

*Nytt svarsalternativ för i år

Människor

29 %
29 %
27 %

Teknik

28 %
26 %

Samhällsutveckling
Utveckling inom
organisationer/företag

21 %
20 %

Forskning/akademi

16 %

Natur

15 %

Design

12 %
11 %

Kultur

12 %
12 %

Vård

12 %
10 %
11 %
10 %

Media
Hantverkare*

0%

9%
7%
7%

Försäljning

10 %

Annat, vad?
Tveksam, vet ej
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4%
3%

13 %

20 %

18 %

33 %

”

Det är mer än dubbelt så stor andel kvinnor än män
som vill arbeta med människor.
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DET VIKTIGASTE PÅ
EN ARBETSPLATS
Lön är fortfarande det som är
viktigast när unga söker jobb, 37
procent svarar det. Män prioriterar
lön i större utsträckning (40 %) än
kvinnor (33 %). Efter lön är det
viktigast att man får arbeta med
frågor som man brinner för, var
fjärde svarar det (25 %). Att man

18

får arbeta med frågor som man
brinner för är viktigare för kvinnor
(29 %) än vad det är för män (22 %).
När vi jämför med svaren från vår
undersökning 2015 kan vi se att
fler i år prioriterar anställningsform
och arbetstider på bekostnad av
arbetsmiljö och arbetets omfattning.

”

Lön är fortfarande det
som är viktigast när
unga söker jobb.

VILKA AV FÖLJANDE ALTERNATIV ÄR VIKTIGAST FÖR DIG NÄR DU SÖKER JOBB?
2015

2021

35 %
37 %

Lön
Att jag får arbeta med frågor som
jag brinner för

26 %
25 %

Arbetsmiljö

19 %
17 %
19 %

Arbetskollegor
Karriärmöjligheter, möjlighet att
klättra inom företaget

14 %
13 %

Anställningsformen (fast anställning,
behovsanställning etc)

9%

14 %

10 %
9%

Att jag får visa min kompetens

10 %

Arbetstider (skift, nattarbete, etc.)
Arbetets omfattning (heltid/deltid)

8%

Att man får jobba självständigt/på
egen hand

6%

Restid/pendlingstid

6%

14 %

12 %

8%

8%

5%
5%

Medbestämmande och delaktighet

4%
4%

Kollektivavtal
Arbetsvillkor såsom pension,
försäkring med mera
Att det är ett statusfyllt företag/
organisation/myndighet

24 %

4%

6%

1%
1%

Att det är ett statusfyllt yrke

2%
1%

Annat, vad?

2%
1%

Tveksam, vet ej

2%
2%
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DET VIKTIGASTE PÅ EN ARBETSPLATS

De flesta vill arbeta i ett litet (36 %) eller medelstort företag (26 %).
Försvinnande få vill arbeta själv (2 %). Män vill i större utsträckning (17 %)
än kvinnor (10 %) arbeta på ett stort företag och kvinnor i vill i större utsträckning
(30 %) än män (22 %) arbeta på ett medelstort företag.

”

De flesta vill arbeta i ett litet eller medelstort företag.

VILKEN STORLEK PÅ ARBETSPLATS FÖREDRAR DU/SKULLE DU FÖREDRA?

14 %
Stort företag
(fler än 200 anställda)

11 %
Tveksam,
vet ej

36 %
Litet företag (11-50 anställda)
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26 %

11 %

Medelstort företag
(51-200 anställda)

Mikroföretag
(10 anställda eller färre)

2%
Arbeta själv

VAD UNGA VILL ATT
ARBETSGIVARE PRIORITERAR
En bra arbetskultur är det som
unga främst vill att arbetsgivare
prioriterar. Nästan sex av tio svarar
det (57 %). Här syns stora skillnader
mellan män och kvinnor. Bland
kvinnorna tycker hela 70 procent
att arbetskultur är viktigast jämfört
med motsvarande 45 procent band

männen. Män tycker däremot i
större utsträckning (31 %) än kvinnor
(20 %) att det är viktigare att
arbetsgivare prioriterar möjlighet till
karriärsutveckling bland anställda.
Relativt få prioriterar arbetsgivarens
ansvar för klimatfrågan (8 %). Det
anses betydligt viktigare att man

som arbetsgivare ser till att arbetet
känns meningsfullt, drygt fyra av
tio svarar det (42 %). Sammantaget
kan vi se att de flesta hellre vill att
arbetsgivare prioriterar det som
direkt påverkar de anställda, snarare
än faktorer som värderingar, vision
och klimat.

”

Sammantaget kan vi se att de flesta hellre vill att
arbetsgivare prioriterar det som direkt påverkar
de anställda, snarare än faktorer som värderingar,
vision och klimat.

VAD ÄR VIKTIGAST FÖR DIG ATT DIN ARBETSGIVARE PRIORITERAR?
Bra arbetskultur (nolltolerans mot
diskriminering/mobbning etc.)

57 %
42 %

Att arbetet känns meningsfullt
Möjlighet till karriärsutveckling
bland anställda

26 %
25 %

Möjlighet till god löneökning för anställda
Tydliga värderingar (t.ex. ställningstagande
i olika frågor som företaget tror på)

14 %

En tydlig vision för företaget/
organisationen

11 %
8%

Ansvar för klimatfrågan
Annat, vad?
Tveksam, vet ej

1%
2%
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SYNEN PÅ MÖJLIGHETER
ATT FÅ JOBB
Andelen som tycker att det är svårt
för unga att få jobb idag har ökat
med elva procentenheter under det
senaste året. Det är dock en mindre
andel än under 2014 (49 %) och
2015 (58 %), men alltså samtidigt en
rejäl ökning under det senaste året.
Parallellt har andelen som anser att
det är lätt för unga att få ett jobb
minskat med sju procentenheter
under samma period. I diagrammet
redogörs inte för de som svarat att
det varken är lätt eller svårt, eller för
de som svarat ”tveksam, vet ej”.

Det
är
främst
de
yngsta
respondenterna som tycker att det
är svårt. Bland de mellan 16 och 22
år svarar varannan att de tycker
det (51 %) vilket kan jämföras med
motsvarande 37 procent bland de
mellan 27 och 30 år. Bland de som
har en tillfällig anställning tycker
57 procent att det är svårt, jämfört
med motsvarande 32 procent bland
de som har en tillsvidareanställning.

”

JAG ANSER ATT DET ÄR
SVÅRT FÖR UNGA ATT FÅ ETT
JOBB IDAG

51 %

46 %
37 %
43 %

16-22 år

23-26 år

27-30 år

Andelen som tycker att det är svårt för unga att få
jobb idag har ökat med elva procentenheter under det
senaste året.

ANSER DU ATT DET ÄR LÄTT ELLER SVÅRT FÖR UNGA ATT FÅ ETT JOBB IDAG?
Det är svårt

Det är lätt

58 %

44 %

49 %
37 %
29 %

29 %
27 %

13 %
2014

33 %
21 %
14 %

11 %
2015

2016

2018

2020

2021
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KÄNSLAN AV TRYGGHET PÅ
ARBETSMARKNADEN
Andelen unga som känner sig
trygga
på
arbetsmarknaden
är, trots pandemin högre än
någonsin. Varannan svarar i årets
undersökning att de känner sig
trygga (49 %) vilket är en ökning
med åtta procentenheter under det
senaste året. Andelen som känner sig
otrygga har samtidigt minskat med
fyra procentenheter under samma
period. Det beror troligtvis på att de
som behållit sin anställning under
pandemin nu känner sig tryggare i
att inte förlora det, snarare än för ett
år sen när ovissheten kring pandemin
var större.

Kvinnor känner sig otrygga i större
utsträckning (27 %) än män (23 %).
Åldersmässigt är det personer
mellan 23 och 26 år som känner
sig mest otrygga. De som i störst
utsträckning känner sig trygga på
arbetsmarknaden är män mellan 27
och 30 år. Bland dem svarar sex av
tio att de känner sig trygga (60 %)
vilket kan jämföras med genomsnittet
på 49 procent eller 55 procent av
kvinnor i samma ålder. Bland de som
bor Västsverige svarar 60 procent
att de känner sig trygga, jämfört
med motsvarande 39 procent bland
de som bor i Sydsverige. I grafen
redogörs inte för de som varken
känner sig trygga eller otrygga, eller
de som svarar ”tveksam, vet ej”.

”

Andelen unga som
känner sig trygga på
arbetsmarknaden är,
trots pandemin högre
än någonsin.

I VILKEN UTSTRÄCKNING KÄNNER DU DIG TRYGG PÅ ARBETSMARKNADEN IDAG?
Jag känner mig trygg

Jag känner mig otrygg

49 %

47 %
43 %

41 %

38 %

31 %
24 %

2014

24

29 %
22 %

2015

2016

25 %

19 %
2018

2020

2021

Känslan av trygghet skiljer sig
markant beroende på var på
arbetsmarknaden man befinner sig.
Bland de som idag är fast anställda
känner sig sju av tio trygga (71 %),
jämfört med motsvarande tre av
tio bland de som har en tillfällig
anställning (31 %). Det finns också
en relation mellan trygghet och
utbildning. De som har en högskoleeller universitetsutbildning känner
sig tre gånger mer trygga på
arbetsmarknaden (56 %) än de som
har en grundskoleutbildning (19 %).

JAG KÄNNER MIG TRYGG PÅ ARBETSMARKNADEN IDAG

56 %
45 %

19 %

Grundskola

Gymnasienivå

Högskola/universitet

JAG KÄNNER MIG TRYGG PÅ ARBETSMARKNADEN IDAG

71 %

37 %

31 %
14 %

43 %

Fast anställd

Studerar

Tillfälligt anställd

Arbetslös
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ATT SÖKA JOBB ELLER
BYTA BRANSCH
I tidigare års undersökningar har vi
kunnat se att det vanligaste sättet
att söka jobb är genom kontakter
direkt med arbetsgivaren i fråga.

har någon som kan hjälpa dem att
söka jobb. Familjemedlemmar är den
vanligaste formen av stöd (56 %).

I årets undersökning ville vi se
vilka resurser unga har i form av
kontakter för själva jobbsökandet.
Hela 27 procent svarar att de inte

”

Hela 27 procent svarar
att de inte har någon
som kan hjälpa dem
att söka jobb.

VEM/VILKA AV FÖLJANDE HAR DU SOM HJÄLPER DIG NÄR DU SÖKER JOBB?

56 %

Familj

39 %

Vän

16 %

Arbetsförmedling
Studievägledare/skolpersonal
Mentor

5%
4%

Omställnings-/trygghetsorganisation

2%

Skolpersonal

2%

Annan, vem?

4%
27 %

Jag har ingen som hjälper mig
Tveksam, vet ej
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4%

Vi frågade också var man i första
hand vänder sig om man vill
byta bransch under sin karriär.
Var tredje skulle vända sig till en
högskola (34 %). Nästan lika många

skulle använda sina kontakter
(30 %). Endast tre procent skulle
vända sig till Komvux eller en
yrkesvuxenutbildning. Kvinnor skulle
i större utsträckning (39 %) än män

(30 %) vända sig till en högskola,
medan män i större utsträckning
(35 %) än kvinnor (25 %)
skulle använda sina kontakter.

OM DU SKULLE VILJA BYTA BRANSCH UNDER DIN KARRIÄR OCH BÖRJA JOBBA MED NÅGOT ANNAT, VART
VÄNDER DU DIG DÅ I FÖRSTA HAND?

34 %
30 %

17 %
13 %

Högskola

Kontakter

Yrkeshögskola

3%

3%

Komvux/
Yrkesvux

Annat, vad?

Tveksam, vet ej
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ATT SÖKA JOBB ELLER BYTA BRANSCH

De flesta säger sig veta vad de ska
göra för att förbättra sina möjligheter
att få ett jobb (68 %) men relativt
många säger sig inte veta det (27 %).
Män säger sig veta det i större
utsträckning (72 %) än kvinnor (64 %).

De yngsta respondenterna är de som
i störst utsträckning säger att de inte
vet vad de ska göra. Bland dem
svarar var tredje det (34 %), vilket
kan jämföras med motsvarande drygt
var femte bland de äldsta (22 %).

I VILKEN UTSTRÄCKNING VET DU VAD DU SKA GÖRA FÖR ATT FÖRBÄTTRA DINA MÖJLIGHETER TILL ATT FÅ
ETT JOBB? OM DU INTE SÖKER JOBB, SVARA SOM OM DET VORE AKTUELLT

52 %

24 %
16 %
5%

3%
Inte alls
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Inte särskilt stor
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Tveksam, vet ej

29

HUR CORONAPANDEMIN
HAR PÅVERKAT
ARBETSMARKNADEN
Det senaste året har slagit hårt på
arbetsmarknaden och många företag
har tvingats säga upp personal på
grund av pandemin. Det har främst
handlat om företag inom hotell och
restaurang, där många unga jobbar.
Varannan av de som inte har något
jobb idag har blivit mer oroliga för
sina möjligheter att få jobb som en
följd av pandemin (50 %). Det är
dock endast tre procentenheter fler

30

än som svarade det förra året (47 %).
Det finns heller inga signifikanta
skillnader i oron mellan män (50 %)
och kvinnor (48 %). Däremot kan vi
se att de som är mellan 23 och 26
år är mer oroliga (52 %) än både de
yngsta (47 %) och de äldsta (46 %)
respondenterna. I Göteborgsområdet
är flest oroliga. Där svarar sex
av tio att de är det (59 %).

”

Varannan av de
som inte har något
jobb idag har blivit
mer oroliga för sina
möjligheter att få
jobb som en följd
av pandemin.

HAR CORONAPANDEMINS PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET GJORT DIG OROLIG FÖR DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB?
Besvarat av de respondenter som inte har något jobb idag (totalt 504 personer)
2020

2021

33 %

16 %

35 %

35 %
30 %

17 %

13 %

15 %
4%

Nej, inte alls orolig

Nej inte särskilt
orolig

Var sjätte av de som har ett jobb idag
säger sig ha blivit mer oroliga att
behålla det som en följd av pandemin
(17 %). Det är en minskning från
förra året med tio procentenheter.

Ja, ganska orolig

Ja, mycket orolig

3%

Tveksam, vet ej

äldre. I Stockholmsområdet svarar
hela var fjärde att de är oroliga för
möjligheterna att behålla sitt jobb
(26 %), vilket alltså kan jämföras
med var sjätte i genomsnitt (17 %).

Kvinnor är betydligt mer oroliga
för att förlora sina jobb som följd
av pandemin (21 %) än vad män
är (15 %). De yngre respondenterna
är också mer oroliga för det än de

HAR CORONAVIRUSETS PÅVERKAN I SAMHÄLLET GJORT DIG OROLIG FÖR DINA MÖJLIGHETER ATT BEHÅLLA
DITT JOBB?
Besvarat av de respondenter som har ett jobb idag (totalt 498 personer)
2020

2021

47 %
35 %

34 %

37 %

20 %
13 %
7%

Nej, inte alls orolig

Nej inte särskilt
orolig

Ja, ganska orolig

4%

Ja, mycket orolig

1%

1%

Tveksam, vet ej
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HUR CORONAPANDEMIN HAR PÅVERKAT ARBETSMARKNADEN

Var fjärde tror att pandemin på något
sätt påverkat arbetsmarknaden
positivt (26 %). Många är osäkra
och svarar ”tveksam, vet ej” (29 %).
Män tror i större utsträckning
(31 %) än kvinnor (21 %) att den
påverkats positivt.
Vi ställde också en följdfråga till
de som tror att arbetsmarknaden
påverkas positivt av pandemin,
på vilket sätt de tror att den gör
det. De öppna svaren kan delas in

”

i tre huvudsakliga kluster av svar.
Vissa pekar på att distansarbetet
skapar en större flexibilitet som gör
det lättare att kombinera fritid och
jobb. Andra menar att det kommer
att skapas nya jobb som följd av
digitaliseringen och de nya digitala
tjänster som utvecklas till följd av
pandemin. Den tredje kategorin av
svar handlar om att man tror att
vårdyrket får högre status och att
de som arbetar inom vården får
bättre villkor.

Var fjärde tror att pandemin på något sätt påverkat
arbetsmarknaden positivt.

TROR DU ATT
ARBETSMARKNADEN PÅ NÅGOT
SÄTT KOMMER ATT PÅVERKAS
POSITIVT TILL FÖLJD AV
CORONAPANDEMIN?

29 %

26 %

Tveksam,
vet ej

Ja

45 %
Nej

PÅ VILKA SÄTT TROR DU ATT ARBETSMARKNADEN KOMMER ATT KUNNA PÅVERKAS POSITIVT SOM FÖLJD
AV CORONAPANDEMIN?
Exempel på svar (totalt 212 st)

”
”
”
”
”

Ökad hemarbete, vilket ger mig mer fritid och därmed bättre balans mellan
arbets- och privatliv.
Vårdyrken kommer möjligtvis prioriteras mer, högre lön, större förståelse för
arbetstyngd och mer personal.
Nya sorts jobb kommer att dyka upp, med en digitalisering av mycket som
öppnar upp nya vägar.
Jag tror att det på sikt kommer öppna upp för mer arbete på distans och
därmed kommer vissa jobb bli mer tillgängliga för vissa grupper.
Jag arbetar som undersköterska och vårt arbete blir mer uppmärksammat
idag än innan.
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HUR CORONAPANDEMIN HAR PÅVERKAT ARBETSMARKNADEN

Av de olika åtgärder som
regeringen beslutat om till stöd
för arbetsmarknaden 2021, ses
satsningen på yrkesutbildningar som
mest effektivt för att fler unga ska få
jobb (42 %). Bland de mellan 27 och
30 år svarar varannan det (51 %).

Kvinnor tror i betydligt större
utsträckning (35 %) än män (21 %)
på en satsning på introduktionsjobb
för nyanlända och långtidsarbetslösa.
Få tror på en förstärkning av
Arbetsförmedlingen (12 %).

”

Av de olika åtgärder som regeringen beslutat om
till stöd för arbetsmarknaden 2021, ses satsningen på
yrkesutbildningar som mest effektivt för att fler unga
ska få jobb.

REGERINGEN HAR SOM FÖLJD AV CORONAPANDEMIN TAGIT BESLUT OM ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR
ARBETSMARKNADEN UNDER 2021. VILKA AV DESSA ÅTGÄRDER TROR DU ÄR MEST EFFEKTIVA FÖR ATT FLER
UNGA SKA FÅ JOBB?

42 %

Satsning på yrkesutbildning
Satsning på introduktionsjobb för
nyanlända och långtidsarbetslösa

28 %
23 %

Stöd till företag för korttidsarbete
Satsning på
arbetsmarknadsutbildning

15 %

Ökad tillgång till
arbetsmarknadsutbildningar

15 %
12 %

Förstärkning av Arbetsförmedlingen
Lån till körkortsutbildning för unga

8%

Förstärkning av a-kassan

8%

Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej
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7%
9%

SYNEN PÅ
FRAMTIDSBRANSCHER

Teknik och it ses i störst utsträckning
som framtidsbranscher, fler än
varannan svarar det (56 %). Även
energibranschen ses av många som
en framtidsbransch (51 %) samt
hälso- och sjukvård (44 %). Var
tredje ser de gröna näringarna (34 %)

samt life science sektorn (33 %)
som framtidsbranscher. Endast var
tionde ser en framtid för turism
och kulturbranschen (10 %). Man
kan säga att resultaten speglar
de branscher som påverkats mest
under pandemin. Kultur och turism

har drabbats hårt medan teknik,
it och sjukvård har fått en större
efterfrågan. Det skulle kunna tolkas
som att man ser de branschspecifika
konsekvenserna av pandemin som
långvariga på arbetsmarknaden.
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SYNEN PÅ FRAMTIDSBRANSCHER

VILKA BRANSCHER SER DU SOM FRAMTIDSBRANSCHER?

Teknik

56 %

It

56 %
51 %

Energi

44 %

Hälso- och sjukvård
Gröna näringar
(skogsbruk, lantbruk m.m.)

34 %

Life Science (t.ex. hälsoprodukter,
sjukhusutrustning)

33 %

Utbildningssektorn

31 %

Säkerhet

30 %
28 %

Bygg/installation

22 %

Media
Finans

21 %

Transport

20 %
18 %

Fastighet

17 %

Juridik

13 %

HR/rekrytering
Kultur

10 %

Turism

10 %

Annan, vilken?
Tveksam, vet ej

”

3%
5%

Man kan säga att synen på framtidsbranscher speglar
de branscher som påverkats mest under pandemin.
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SYNEN PÅ FRAMTIDSBRANSCHER

”

Teknik och it ses i störst utsträckning
som framtidsbranscher.

38

Det finns stora skillnader mellan unga män och kvinnors syn på framtidsbranscher.
Män ser i större utsträckning än kvinnor en framtid i gröna näringar, teknik,
energi, säkerhet och bygg medan kvinnor i större utsträckning än män tror på
hälso- och sjukvård, utbildning och hr/rekrytering.

VILKA BRANSCHER SER DU SOM FRAMTIDSBRANSCHER?
Kvinna

Man

50 %

Teknik

54 %

It

43 %

Energi
Hälso- och sjukvård

39 %

Gröna näringar
(skogsbruk, lantbruk m.m.)

31 %

Utbildningssektorn

28 %
23 %

Säkerhet

22 %

Bygg/installation

16 %

Finans

17 %

Transport

15 %

Fastighet

61 %

35 %
35 %

36 %
33 %

24 %
23 %
21 %

17 %
17 %

Juridik

Turism

50 %

24 %
21 %

Media

Kultur

59 %

58 %

50 %

Life Science (t.ex. hälsoprodukter,
sjukhusutrustning)

HR/rekrytering

61 %

10 %

16 %

11 %
10 %
8%

12 %
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SYNEN PÅ FRAMTIDSBRANSCHER

Vi ställde också en följdfråga om
vilka av dessa branscher man skulle
kunna tänka sig att arbeta inom.
Det vanligaste svaret är teknik,
var tredje svarar det (33 %). Det
är dock väldigt stora skillnader
mellan män och kvinnor. Bland

De yngsta respondenterna kan i större
utsträckning än de äldsta tänka sig
att arbeta med juridik och energi. De
äldsta kan i större utsträckning än
de yngsta tänka sig att arbeta med
it. Intresset för att arbeta med it och
teknik är betydligt större i Stockholm,
Malmö och Göteborg.

männen kan nästan varannan tänka
sig att arbeta med teknik (47 %)
jämfört med motsvarande knappt var
femte av kvinnorna (18%). Motsatt
relation råder inom hälsa och sjukvård.
Det är dubbelt så stor andel kvinnor
som kan tänka sig att arbeta med det
(31 %) än män (16%).

VILKA BRANSCHER SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT ARBETA INOM?

33 %

Teknik

30 %

Utbildningssektorn

27 %

It

24 %

Energi

23 %

Hälso- och sjukvård
Gröna näringar
(skogsbruk, lantbruk m.m.)

22 %

Kultur

20 %

Media

20 %
18 %

Säkerhet

17 %

Finans

16 %

Juridik
Bygg/installation

15 %

Fastighet

15 %

Life Science (t.ex. hälsoprodukter,
sjukhusutrustning)

14 %

Transport

14 %

HR/rekrytering

14 %

Turism
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12 %

När vi jämför vilka branscher som
man ser som framtidsbranscher med
vilka man skulle kunna tänka sig att
arbeta inom, syns vissa intressanta
skillnader. Det är betydligt fler som
ser en framtid i teknik, it, energi och

Framtidsbranscher

sjukvård än det är som skulle kunna
tänka sig att arbeta med det. När
det kommer till kultur däremot är det
tvärtom. Det är fler som skulle kunna
tänka sig att arbeta med kultur än
som tror att det finns en framtid i det.

Branscher man kunna tänka dig att arbeta inom

Teknik

31 %
30 %

Utbildningssektorn
It

10 %

20 %
22 %
20 %

Säkerhet

18 %

Finans

17 %

HR/rekrytering
Turism

30 %

21 %

17 %
16 %

Juridik

Transport

34 %

22 %

Media

Life Science (t.ex. hälsoprodukter,
sjukhusutrustning)

44 %

23 %

Gröna näringar
(skogsbruk, lantbruk m.m.)

Fastighet

51 %

24 %

Hälso- och sjukvård

Bygg/installation

56 %

27 %

Energi

Kultur

56 %

33 %

28 %

15 %
18 %
15 %

33 %

14 %
14 %

20 %

13 %
14 %
10 %
12 %

41

VAD SOM HINDRAR EN FRÅN
ATT VÄLJA OLIKA JOBB
Den främsta anledningen till att inte
vilja arbeta med olika jobb är att
man inte tycker att det är intressant
(42 %) eller att lönen är för låg (41 %).
Relativt många hindras också av
en dålig arbetsmiljö (27 %). Män
hindras i större utsträckning av att
det är tråkigt (48 %) än kvinnor
(36 %). Samma gäller för en låg lön.
Kvinnor är däremot mer måna om
arbetsmiljö (33 %) än män (21 %).

Bland de yngsta respondenterna
svarar mer än varannan att de
främst hindras av att det är tråkigt
(55 %) vilket kan jämföras med
motsvarande drygt var tredje bland
de äldsta (35 %). De äldsta hindras
i större utsträckning av att lönen är
dåligt (45 %) än de yngsta (39 %).
De äldsta är också mer måna om
arbetstider (24 %) än vad de yngsta
är (12 %).

”

Den främsta
anledningen till att
inte vilja arbeta med
olika jobb är att man
inte tycker att det är
intressant eller för att
lönen är för låg.

NÄR DU TÄNKER PÅ VILKA JOBB SOM DU INTE SKULLE VILJA JOBBA MED, VILKA ÄR DE FRÄMSTA
ANLEDNINGARNA TILL DET?

42 %

Tråkigt

41 %

För låg lön
Dålig arbetsmiljö (sexistiskt/
rasistiskt/diskriminerande m.m.)

27 %
20 %

Dåliga arbetstider
För lätt (understimulerande)

17 %

Dåliga arbetsvillkor (pension,
förmåner m.m.)

17 %
8%

För krävande rent fysiskt

6%

För svårt

4%

För mycket resande
För lite resande
Annat, vad?
Tveksam, vet ej
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1%
4%
2%
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SYNEN PÅ ARBETSGIVARES
BEHOV AV DEN EGNA
KOMPETENSEN
De flesta unga tror att det finns
ett behov av deras kompetens hos
arbetsgivare (82 %). Det är bara 13
procent som inte tror det. De som i
störst utsträckning tror att det finns

en efterfrågan på deras kompetens är
kvinnor mellan 23 och 26 år (87 %).
De som i störst utsträckning tror att
deras kompetens inte är efterfrågad,
är män mellan 16 och 22 år.

”

De flesta unga tror att
det finns ett behov av
deras kompetens hos
arbetsgivare (82 %).

I VILKEN UTSTRÄCKNING TROR DU ATT DET FINNS ETT BEHOV AV DINA KOMPETENSER HOS ARBETSGIVARE?

50 %

32 %

11 %
2%
Inte alls
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Inte särskilt stor
utsträckning

Ganska stor utsträckning

Mycket stor utsträckning

SUMMERING AV RESULTAT
DE FLESTA FÖREDRAR NÅGON SORTS DISTANSARBETE MEN VAR
TREDJE SAKNAR MÖJLIGHET TILL DET

65 procent av de som arbetar idag svarar att de i någon omfattning föredrar
att arbeta på distans. Samtidigt svarar nästan var tredje att de inte har någon
möjlighet att göra det (30 %). De som har en tillfällig anställning svarar i större
utsträckning att de inte har någon möjlighet att arbeta på distans (36 %) än
de som har en fast anställning (29 %). De yngsta respondenterna svarar också i
betydligt större utsträckning (47) än de äldre (29 %) att de saknar möjligheten
att arbeta på distans.

UNGA KÄNNER SIG MER TRYGGA PÅ ARBETSMARKNADEN ÄN TIDIGARE

Andelen unga som känner sig trygga på arbetsmarknaden är, trots pandemin
högre än någonsin. Varannan svarar i årets undersökning att de känner sig
trygga (49 %) vilket är en ökning med åtta procentenheter under det senaste året.
Det är dock stora skillnader beroende på var på arbetsmarknaden man befinner
sig. Bland de som idag är fast anställda känner sig sju av tio trygga, jämfört
med motsvarande tre av tio bland de som har en tillfällig anställning. Det finns
också en relation mellan trygghet och utbildning. De som har en högskole- eller
universitetsutbildning känner sig tre gånger mer trygga på arbetsmarknaden
(56 %) än de som har en grundskoleutbildning (19 %).

TEKNIK, IT OCH ENERGI SES SOM FRAMTIDSBRANSCHER

Teknik och it ses i störst utsträckning som framtidsbranscher, fler än varannan
svarar det (56 %). Även energibranschen ses av många som en framtidsbransch
(51 %) samt hälso- och sjukvård (44 %). Var tredje ser de gröna näringarna (34 %)
samt life science sektorn (33 %) som framtidsbranscher. Endast var tionde ser
en framtid för turism och kulturbranschen (10 %). Man kan säga att resultaten
speglar de branscher som påverkats mest under pandemin. Kultur och turism
har drabbats hårt medan teknik, it och sjukvård har fått en större efterfrågan.
Det skulle kunna tolkas som att man ser de branschspecifika konsekvenserna av
pandemin som långvariga på arbetsmarknaden.
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SUMMERING AV RESULTAT

LÖN VIKTIGAST NÄR UNGA SÖKER JOBB

Lön är fortfarande det som är viktigast när unga söker jobb, 37 procent svarar
det. Män prioriterar lön i större utsträckning (40 %) än kvinnor (33 %). Efter lön
är det viktigast att man får arbeta med frågor som man brinner för, var fjärde
svarar det (25 %). När vi jämför med svaren från vår undersökning 2015 kan
vi se att fler i år prioriterar anställningsform och arbetstider på bekostnad av
arbetsmiljö och arbetets omfattning.

ARBETSGIVARE BÖR FRÄMST PRIORITERA BRA ARBETSKULTUR

En bra arbetskultur är det som unga främst vill att arbetsgivare prioriterar.
Nästan sex av tio svarar det (57 %). Här syns stora skillnader mellan män och
kvinnor. Bland kvinnorna tycker hela 70 procent att arbetskultur är viktigast
jämfört med motsvarande 45 procent band männen. Män tycker däremot i
större utsträckning (31 %) än kvinnor (20 %) att det är viktigare att arbetsgivare
prioriterar möjlighet till karriärsutveckling bland anställda.

FLER TYCKER ATT DET ÄR SVÅRT FÖR UNGA ATT FÅ ETT JOBB IDAG

Andelen som tycker att det är svårt för unga att få jobb idag har ökat med
elva procentenheter under det senaste året. Det är dock en mindre andel än
under 2014 (49 %) och 2015 (58 %), men alltså samtidigt en rejäl ökning under
det senaste året. Parallellt har andelen som anser att det är lätt för unga att få
ett jobb minskat med sju procentenheter under samma period. Det är främst de
yngsta respondenterna som tycker att det är svårt. Bland de som har en tillfällig
anställning tycker 57 procent att det är svårt, jämfört med motsvarande 32
procent bland de som har en tillsvidareanställning.

KVINNOR VILL ARBETA MED MÄNNISKOR, MÄN MED TEKNIK

Det är mer än dubbelt så stor andel kvinnor (41 %) än män (18 %) som
vill arbeta med människor. När det kommer till teknik är det ännu större
skillnader, fast åt andra hållet. 39 procent av män säger sig vilja arbeta med
teknik, jämfört med motsvarande 14 procent av kvinnorna. Bland män mellan
16 och 22 år svarar nästan varannan att de vill arbeta med teknik, jämfört
med motsvarande tio procent av kvinnor i samma åldersgrupp.
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VARANNAN ÄR OROLIG FÖR MÖJLIGHETER ATT FÅ ETT JOBB SOM
FÖLJD AV PANDEMIN

Varannan av de som inte har något jobb idag har blivit mer oroliga för sina
möjligheter att få jobb som en följd av pandemin (50 %). Det är dock endast tre
procentenheter fler än som svarade det förra året (47 %). Det finns heller inga
signifikanta skillnader i oron mellan män (50 %) och kvinnor (48 %). De som
är mellan 23 och 26 år är mer oroliga (52 %) än både de yngsta (47 %) och de
äldsta (46 %) respondenterna. I Göteborgsområdet är flest oroliga. Där svarar sex
av tio att de är det (59 %).

FÄRRE ÄR OROLIGA FÖR ATT FÖRLORA SITT JOBB SOM FÖLJD
AV PANDEMIN

Var sjätte av de som har ett jobb idag säger sig ha blivit mer oroliga att behålla
det som en följd av pandemin (17 %). Det är en minskning från förra året med
tio procentenheter. Kvinnor är betydligt mer oroliga för att förlora sina jobb som
följd av pandemin (21 %) än vad män är (15 %). De yngre respondenterna är
också mer oroliga för det än de äldre. I Stockholmsområdet svarar hela var fjärde
att de är oroliga för möjligheterna att behålla sitt jobb (26 %), vilket alltså kan
jämföras med var sjätte i genomsnitt (17 %).

VAR FJÄRDE TROR ATT PANDEMIN PÅVERKAT
ARBETSMARKNADEN POSITIVT

Var fjärde tror att pandemin på något sätt påverkat arbetsmarknaden positivt
(26 %). Vissa pekar på att distansarbetet skapar en större flexibilitet som gör det
lättare att kombinera fritid och jobb. Andra menar att det kommer att skapas
nya jobb som följd av digitaliseringen och de nya digitala tjänster som utvecklas
till följd av pandemin. Den tredje kategorin av svar handlar om att man tror att
vårdyrket får högre status och att de som arbetar inom vården får bättre villkor.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Om man sammanfattar resultaten
av årets undersökning kan vi se att
unga i Sverige idag vill jobba med
människor och teknik på ett mindre
eller medelstort företag där lönen
är det viktigaste. Det är viktigt
att få arbeta med frågor som man
brinner för, i en bra arbetsmiljö med
bra kollegor. Majoriteten föredrar
också att arbeta på distans någon
dag i veckan eller oftare. Det låter
rimligt, men det finns en faktor i
denna slutsats som är missvisande.
Det handlar om i vilken utsträckning

”

man prioriterar lön. På frågan ”vad är
viktigast för dig när du söker jobb?”
är det vanligaste svaret ”lön”. Det står
dock inte ”hög lön”, eller ”dräglig lön”
utan endast ”lön”. Troligtvis menar
många att man vill ha en skälig lön,
men att när man nått den nivån, är
andra faktorer viktigare.
På frågan om vad som är viktigast
att en arbetsgivare prioriterar är
det endast var fjärde som svarar
”möjlighet till god löneökning för
anställda” (25 %). Betydligt fler

När en grundtrygghet kopplad till lön uppnåtts, är
lönefrågan inte längre så viktig.
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tycker att det är viktigare att en bra
arbetskultur premieras (57 %) och att
arbetet känns meningsfullt (42 %).
När en grundtrygghet kopplad till
lön uppnåtts är alltså lönefrågan inte
längre så viktig.
Budskapet till arbetsgivare som vill
attrahera unga på arbetsmarknaden
är med andra ord att höga löner inte
är avgörande i sig. Viktigast är att
skapa en bra arbetskultur och en
bra arbetsmiljö.

SAMARBETET
VATTENFALL

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 20 000 anställda. I mer än
100 år har vi elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och
moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra
det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett
av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte.
Vi är övertygade om att vi måste se utanför vår egen industri för att verkligen
åstadkomma en förändring.

TRYGGHETSFONDEN TSL

Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som omfattar 2 miljoner anställda
inom privat sektor och ingår i kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO.
Vi erbjuder hjälp till den som blivit uppsagd att snabbt hitta ett nytt kvalificerat
jobb. För arbetsgivare och fack stöttar och underlättar vi arbetet under hela
omställningsprocessen.

INSTALLATÖRSFÖRETAGEN

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för
installationsbranschen och en del av Svenskt Näringsliv. Vi representerar 3
600 medlemsföretag med 55 000 medarbetare som installerar, optimerar och
kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. När installatörerna
ska starta, driva eller utveckla sina företag, då hjälper vi dem att bli bättre
arbetsgivare och mer framgångsrika som företagare. Tillsammans skapar vi
förutsättningarna för ett modernt, klimatsmart och hållbart Sverige. Det är vi
som gör klimatomställningen möjlig.
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SAMARBETET

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur,
kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland som omfattar 49
kommuner med totalt 1,7 miljoner invånare. Vi är Sveriges största arbetsgivare
med ungefär 56 000 medarbetare inom flera hundratals yrken. Vi driver
19 sjukhus, 100 vårdcentraler och 160 folktandvårdskliniker i egen regi. Vi
driver även egna kulturverksamheter, bland annat Göteborgs symfoniker,
Göteborgsoperan och Vitlycke museum. Vi äger Västtrafik som ser till att
invånare och turister kan resa med tåg, buss, spårvagn och båt i Västra Götaland.
Inom ansvarsområdet regional utveckling samverkar vi med invånare, företag,
organisationer, kommuner och myndigheter för att göra Västra Götaland till ett
bra område att bo, leva och jobba i.

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.
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