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RIKSOMFATTANDE UNDERSÖKNINGAR

Studien Ungdomsfokus 2015-2020:
• Årligen återkommande undersökning. Åldersgrupp: 15-29 år, bra spridning i landet
• 13 000 respondenter sammanlagt

Två arbetslivsstudier under 2020/2021:

• Arbetslivsstudie 2020: 1656 respondenter, 15-65 år. 
• Chefsstudien: Wes Insights 2021: 704 chefer inom både offentlig och privat sektor.



ÄLDRE KLARAR AV 
DISTANSARBETET 
BÄTTRE ÄN UNGA

Vilka negativa effekter har det 
ökade hemmajobbandet fått för 
din del? Hittills har 
hemmajobbandet lett till att…

Självledarskapet ställs på prov när du som medarbetare 
behöver både motivera dig själv i högre utsträckning och 
utföra dina uppgifter utan att någon kontrollerar dig eller 
ger dig omedelbar återkoppling.

Källa: Arbetslivsstudie 2020 Rasmussen Analys
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TILLIT TILL SIN EGEN FÖRMÅGA

15-19 år

Källa: Arbetslivsstudie 2020 Rasmussen Analys



KONSTEN ATT GUIDA I SJÄLVLEDARSKAP
• Skriv ned dina erfarenheter och lärdomar

• Undvik att fälla direkta omdömen – även 
om medarbetaren tycks törsta efter det

• Spegla medarbetaren – istället för att 
direkt komma med egna lösningar och 
råd

• Dela med dig av redskapen för 
självledarskap, bjud in till självreflektion
och ställ guidande frågor

ARBETSLIVET SJÄLSLIVET JORDKLOTETDIGITALA LIVET

LÄNGTAN EFTER HÅLLBARHET OCH LÅNGSIKTIGHET



ÖKAT FOKUS PÅ HÅLLBARHET 

Källa: Undomdomsfokus2018, WWF och SIFO

54%
har sökt professionell hjälp för 

psykiska besvär

VIKTIGAST I VALET AV ARBETSGIVARE

1. Trevlig miljö och trevliga kollegor, 
56%

2. Möjlighet till balans mellan arbetsliv och fritid/familjeliv,
41%

3. Jämställd arbetsplats,
38%
OCH

3. Personlig utveckling/möjlighet att växa som människa,
38%

Ungdomsfokus 2019



FYRA VIKTIGA BUDSKAP OM FRAMTIDENS MEDARBETARE:

1. De söker trygghet, stabila jobb och balans mellan arbete och fritid

2. Ett engagemang för klimatet kommer att vägleda deras val när det gäller 
arbetsgivare, livsstil samt val av tjänster och produkter

3. De kommer att sträva efter digital balans i livet och trevlig samvaro med 
kollegor IRL samt en trevlig miljö är fortfarande viktigast i valet av 
arbetsgivare

4. Unga upplever fler negativa effekter av distansarbete, framför allt en 
minskad effektivitet. Då distansarbete kräver att medarbetare kan driva sig 
själva utan omedelbar återkoppling och stimulans från andra, behöver 
ledarskapet främst inrikta sig mot att guida unga i självledarskap. 

TACK! 

Frågor? 

Kontakta Sofia!
sofia@rasmussenanalys.se
www.rasmussenanalys.se


