
Resultat från 
undersökning

Ungdomarnas värderingar på en arbetsplats



Morgondagens arbetskraft, arbetsplats och 
företagare

Webbenkät - Utskickat till 3100 elever på 
YBC, Nacka Gymnasium och praktiska 
gymnasiet i Nacka och Sjölins nacka. 416 
respondenter och 15 frågor. 

Djupintervju - 25 respondenter från olika 
skolor, linjer och kön. 



Vad innehåller en bra arbetsplats och vad är 
viktigt?

 Intervjusvar:                                                         Enkätundersökning:                                             

- Lön
- Trygg miljö och bemötande team
- Lugna platser och utrymmen
- Bra redskap 
- Kommunikativa kollegor och chefer
- Utrymme för utveckling & misstag

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



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

Mest viktigt

1. Hög lön och/eller andra löneförmåner
2. Bra balans mellan arbete och fritid
3. Positivt arbetsklimat (bra kollegor, 

känna sig uppskattad etc)
4. en bra chef/ledare
5. Möjligheter att göra karriär
6. Utvecklingsmöjligheter

Minst viktigt

1. Arbetsplats med tillgång till gym 
och duschar

2. Att få göra klart mina 
lärlingstimmar i lärlingsboken

3. Ej prestations fixerat
4. Möjlighet att kunna träna på 

arbetstid
5. Inspirerande och fräscha lokaler



Vad är viktigt hos en arbetsgivare? 

Intervju:  

                  

- Lön
- Kommunikation, tillit och en 

jämställd relation
- Trygghet
- Ger stimulerande arbetsuppgifter

hög lön 297

trygg anställning 232

Intressant verksamhet, tjänster 
eller produkter

158

att det är en bra chef/ledare 149

Enkät:

Vad tycker du är viktigt när du ska välja en 
arbetsgivare att jobba för? Välj ut de 3 alternativ 
som du tycker är viktigast.



“Vad tycker du är viktigt när du ska välja en arbetsgivare 
att jobba för? Välj ut de 3 alternativ som du tycker är 
viktigast.”

Mest viktigt

1. Hög lön
2. Trygg anställning
3. Intressant verksamhet, tjänster eller 

produkter
4. Att det är en bra chef/ledare

Minst viktigt

1. Att jobbet/företaget inte har ett 
vinstsyfte

2. Populär arbetsgivare
3. Tar ansvar för miljön/klimatet
4. Arbetsgivare som har hög status



Vad skulle få dig att byta jobb? 

Intervju:                                                         Enkätundersökning

“Vilka är dina motivationsfaktorer?”           “Jag kan tänka mig att jobba för samma arbetsgivare

Topp 3:                                                           hela arbetslivet om jag fortsätter utvecklas”

1. Lön
2. Stimulans→ personlig utveckling
3. Kommunikativ och peppande chef
- Bonus
- Bekräftelse 
- Trivsam miljö(yta & kollegor)
- Bidrar till skillnad

Instämmer delvis 182

Instämmer inte alls 102

Jag vet inte 72

Instämmer helt 80



Vad saknar du på ditt jobb? 
Vad uppskattar du på ditt jobb?

Saknar
- Kommunikation med chef

Feedback
- Rådgivning, tydliga instruktioner
- Någon att vända sig till
- Närvarande chef
- Bra lön
- Möjlighet för utveckling 
- Bättre arbetstider

Uppskattar
- Lönen
- Stimulerande /varierande arbetsuppgifter
- Social kontakt



Förväntningar på framtida 

arbetsgivare/chef

Intervju
- Förtroende                                            
- Respekt                                                          
- Belönar hårt arbete    
- Möjlighet för utveckling   
- Trivsam stämning→ sociala 

aktiviteter
- Jämställdhet
- Löneförhöjning utifrån 

kompetens och engagemang

Respondenternas svar i enkät

(antal personer)

1.  Okej att göra misstag→172
2. Trygghet→ 152
3. Tydlig med min roll/ansvar→150
4. Trevlig → 146 



“Vilka förväntningar tycker du att din 
arbetsgivare ska ha på dig?” 

- Driven→ gör mitt bästa
- Punktlig
- Utför arbetsuppgifter
- Tar arbetet på allvar
- Effektivt arbete
- Positiv inställning



Hur vill VI arbeta? Jag skulle vilja jobba (i de 
yrken där det är möjligt)

Skulle möjligheten till hybrid arbete vara en 
avgörande faktor vid val av ny arbetsgivare?

Nej 
122 st

Delvis 
110 st

Ja
88st

Jag vet 
inte 82 st

Det går inte att arbeta 
hemifrån i mitt yrke       
35st

Det spelar ingen roll: 
28%

Hybrid 33%

Alltid arbetsplats 
24%

Det går inte att 
arbeta hemifrån i 
mitt yrke 11%

Bara arbeta 
hemma 4%



Värderingar

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

Nej 69 – 16%

Jag vet inte 162 – 37%



Jag skulle helst jobba som

1. Egen företagare/konsult

37%

2. Anställd heltid (40 h/vecka)

33%

3. Anställd deltid (färre timmar än 40h/vecka)

22%

4. Vet inte

9%

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

Nej
89 – 
21%

Jag vet inte
196 
– 
45%



Vart kommer de att leta efter nästa jobb? 

Hur många har jobbet klart?

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



Vad visar 
undersökningen?

- Överraskningsvis likasinnade
- Skolor
- Könsfördelning

- Stimulerande arbetsuppgifter 
- Avgörande motivationsfaktor för de 

kommande generationerna


