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Enkät - Morgondagens arbetskraft, arbetsplats 

och företagare 

Utskick till totalt ca 3100 elever. 

Svarsfrekvens: 436 st ca 14% 

Deltagande gymnasieskolor: YBC, Nacka gymnasium och Praktiska gymnasiet Nacka.  

3 av 7 utvalda gymnasieskolor svarade på enkäten. 

 

Nacka gymnasium 131 elever 

Praktiska gymnasiet 85 elever 

YBC 218 elever 
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Gymnasieprogram: 

Ekonomi 205 

Samhäll 91 

Natur 35 

Fordon och transport 39 

Försäljning och service 10 

El och energi 15 

Barn och fritid 11 

Vård och omsorg 8 

Bygg och anläggning 8 

Teknik 14 

Tot: yrkesprogram 91 – 21%, högskoleförberedande 345 – 79% 
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Årskurs 2, 47% 204 st Åk 3 232 st 53% 

 

 

Tjej 172 st, 39% 

Annat 4 st 

Vill inte ange 3 st 

 

Jag har eller har tidigare haft ett extrajobb/sommarjobb 
 

Nej 50 st, 11% 
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Om du har svarat ja på föregående fråga, inom vilken bransch jobbar/har du arbetat 

inom? Du kan fylla i flera svar. 

 

Restaurang/café 135 

Butik/försäljning 124 

Annat 102 

Idrottsledare/tränare 96 

Barnvakt 85 

Kontor/assistent 20 

Bygg 34 

Fordon 28 

Skola/förskola 20 

Vård 18 

Hotell/reception 15 

Hundvakt 15 

El 10 

VVS och fastighet 12 

Studiehjälp/studybuddy 12 
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Vart kommer du att leta efter ditt nästa jobb? Du kan fylla i flera svar. 

 

Bekanta och vänner 174 

Direktkontakt med arbetsgivare 163 

Jag vet inte 103 

Andra jobbsiter ex. Jobsafari, 

Blocket jobb 
80 

Arbetsförmedlingen 69 

Jag har redan mitt nästa jobb 

klart 
69 

Sociala medier 66 

LinkedIn 61 

Annat 56 

Via min APL-plats 48 

Appar 24 

Bemanningsföretag ex. 

Manpower 
11 

 

9 av eleverna som går yrkesprogram och 25 av eleverna på högskoleförberedande program har 

jobbet klart.  
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Jag skulle vilja jobba (i de yrken där det är möjligt) 

 

 

det spelar ingen roll 124 – 28% 

ha en hybridvariant (delvis 

hemifrån och delvis från 

arbetsplatsen) 

145 – 33 % 

alltid från arbetsplatsen 103 – 24% 

det går inte att arbeta hemifrån i 

mitt yrke 
49 – 11% 

bara arbeta hemifrån 16 – 4% 

 

Jag skulle helst jobba som 
 

 

egen företagare/konsult 162 – 37% 

anställd heltid (40 h/vecka) 143 – 33% 

anställd deltid (färre timmar än 

40h/vecka) 
94 – 22% 

vet inte 38 – 9% 
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Vad tycker du är viktigt när du ska välja en arbetsgivare att jobba för? Välj ut de 3 

alternativ som du tycker är viktigast. 
 

 

hög lön 297 

trygg anställning 232 

Intressant verksamhet, tjänster 

eller produkter 
158 

att det är en bra chef/ledare 149 

arbetsplatsens läge 76 

flexibla arbetstider 73 

att ha kollegor 70 

framtidsbransch 61 

meningsfulla arbetsuppgifter 48 

arbetsplatsen är fräsch, modern 

och inspirerande 
42 

bidrar till nytta för samhället 25 

prioriterar jämställdhet och 

mångfald 
24 

möjlighet att jobba hemifrån 16 

annat 14 
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arbetsgivare som har hög status 10 

tar ansvar för miljön/klimatet 9 

populär arbetsgivare 6 

att jobbet/företaget inte har ett 

vinstsyfte 
1 

 

Det som jag värderar högst på ett jobb är. Välj ut de 3 viktigaste för dig. 
 

 

hög lön och/eller andra 

löneförmåner 
252 

bra balans mellan arbete och 

fritid 
197 

positivt arbetsklimat (bra 

kollegor, känna sig uppskattad 

etc) 

152 

en bra chef/ledare 151 

möjligheter att göra karriär 117 

utvecklingsmöjligheter 109 

flexibla arbetstider (fördela 

arbetstiden lite mer som jag vill – 

inte bara kl 8-17) 

57 

meningsfullhet med mitt arbete 35 
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lång semester 30 

kortare restid till jobbet 28 

inte så stressigt 29 

ansvar och möjligheter att 

påverka 
28 

flexibelt arbete (kan arbeta 

hemifrån eller på jobbet) 
25 

fasta arbetstider (tex kl 8.00-

17.00) 
19 

utmanande arbetsuppgifter 19 

bra fysisk arbetsmiljö (ergonomi 

och hälsa) 
17 

sociala aktiviteter på jobbet (med 

kollegor) 
15 

inspirerande och fräscha lokaler 13 

möjlighet att kunna träna på 

arbetstid 
8 

ej prestationsfixerat 6 

att få göra klart mina 

lärlingstimmar i lärlingsboken 
2 

arbetsplats med tillgång till gym 

och duschar 
1 

Annat 1 

 

Skulle möjligheten till hybridarbete (delvis hemifrån och delvis från 

arbetsplatsen) vara en avgörande faktor vid val av ny arbetsgivare? (inom yrken där 

det är möjligt) 
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Delvis   110 

Ja  88 

Nej  122 

Jag vet inte  82 

Det går inte att arbeta hemifrån i mitt yrke  35 

 

Vad förväntar du dig av din framtida chef? Välj ut de 3 viktigaste för dig. 
 

 

att det är okej att göra misstag 172 

trygghet 152 

är tydlig med min roll och mitt 

ansvar 
150 

trevlig 146 

kommunikativ 68 

positiv 60 

stöttar 63 

engagerad 58 

tillgänglig 53 
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förstående 56 

ger feedback 46 

motiverande 45 

lyhörd 46 

 

Jag kan tänka mig att jobba för samma arbetsgivare hela arbetslivet om jag fortsätter 

utvecklas. 
 

 

Instämmer delvis 182 

Instämmer inte alls 102 

Jag vet inte 72 

Instämmer helt 80 

  

Skulle du tacka nej till ett jobb om det stred mot dina personliga värderingar? 

 

 

Nej 69 – 16% 

Jag vet inte 162 – 37% 



Nacka kommun 
Näringslivsstaben 

Tina Häkkinen 
2023-02-08 
 

12 
 

Har du drivit UF eller BC (YBC) under gymnasiet? Dvs testat att driva eget företag i 

skolan. 

 

Ja 162 – 38% 

 

 

Planerar du att starta eget företag när du är klar med dina studier? 

 

 

Nej 89 – 21% 

Jag vet inte 196 – 45% 

 

 

 

45 av eleverna (av dessa har 12 st drivit eget företag i skolan) på yrkesprogram och 106 av eleverna (av dessa har 

59 st ej drivit eget företag i skolan) på ett högskoleförberedande program planerar att starta eget företag. 
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Har du som mål att arbeta utomlands? 

 

 

Nej 95 - 22% 

Jag vet inte 153 – 35% 

 


