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De mest attraktiva 

arbetsgivarna

YPAI 2021 består av två delar:  

Årets upplaga av Young Professional Attraction Index, förkortat  
YPAI, består av två olika rapporter. Den första rapporten innehåller  
listan över de mest attraktiva arbetsgivarna enligt young professionals, 
medan den här delen innehåller de viktigaste faktorerna vid valet  
av arbetsgivare.

YPAI i korthet  

Viktigast vid valet av arbetsgivare
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De mest attraktiva arbetsgivarna  

enligt young professionals.  

Besvarar frågan: Vilka arbetsgivare 

vill young professionals helst 

arbeta för och varför? 

Hur du hittar, attraherar och   

utvecklar morgondagens  

talanger. Besvarar frågan:  

Vilka faktorer är viktigast vid 

valet av arbetsgivare? 

Young Professional Attraction Index (YPAI) genomförs  
för att hjälpa arbetsgivare förstå vad morgondagens  
arbetskraft, young professionals, anser är viktigt  
hos en arbetsgivare. Insikterna från YPAI syftar till  
att ge en djupare förståelse för hur arbetsgivare kan  
attrahera, rekrytera och utveckla young professionals.  
Undersökningen har genomförts sju år i rad av  
bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work,  
i nära samarbete med Kantar Sifo. 

Besök ypai.se för att lära dig mer om undersökningen och  
ladda ner årets eller föregående års resultat.

Teknik  18% 

Ekonomi   16% 

IT  9%

Naturvetenskap 9%

Humaniora 8% 

Personal/HR 6%

Lärande/Utbildning 4%  

Försäljning/ 
Marknadsföring 3% 

Kommunikation 3% 

Sociologi/Psykologi 3%

Juridik  3%

Annat 14%

Vet ej 2%

 5.158
respondenter 

59% 
kvinnor

40% 
män

Arbetande 48%

Studenter 31%

Jobbsökande 19%

Annat 2%Covid-19
Undersökningen genomfördes under covid-19-pandemin,  

vilket innebär att resultatet med stor sannolikhet indikerar  

vad målgruppen letar efter i tider av osäkerhet och oro, samt 

pekar på vad som kommer vara än mer viktigt i framtiden.  

1% 
vill inte svara

https://www.academicwork.se/foretag/ypai
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Så har young professionals 
preferenser påverkats  
under pandemin

Det senaste året har inte liknat något annat. På grund  
av covid-19-pandemin tvingades de som tog examen  
uppleva en situation vi aldrig tidigare sett i modern tid.  
Läs vidare och lär dig hur pandemin har påverkat young  
professionals preferenser vid valet av arbetsgivare!

Distansstudier och inställda examensceremonier. 

Videointervjuer och digital kontraktsskrivning. 

Många började sitt första jobb utan att ens ha 

träffat chefen i person – vissa har fortfarande  

inte gjort det. 

 

I takt med att vaccineringen ökar och restriktionerna 

lättar runt om i Europa kan det kännas som om livet 

börjar återgå till det normala. Men trots allt är det 

mycket som aldrig blir sig likt igen.  

Pandemin har förändrat vårt sätt att arbeta, även 

om vi ännu inte vet exakt i vilken utsträckning. 

Young professionals som tagit klivet ut i karriären  

har tvingats arbeta på distans och skapa nya  

relationer digitalt. Resor till och från kontoret  

har minskat och vi har vant oss vid friheten och 

flexibiliteten det innebär att arbeta hemifrån.  

En del av oss uppskattar det lugn som råder på 

hemmakontoret, medan andra saknar att ha 

arbetskollegorna runt omkring sig under dagarna. 

I takt med att restriktionerna lättar kommer vissa 

behöva återgå till kontoret, medan vissa inte  

längre har en fysisk arbetsplats att gå tillbaka till. 

Allt det här återspeglas i YPAI 2021 – och young 

professionals är tydliga med vad de värdesätter hos 

en arbetsgivare. Ta del av insikterna och säkerställ 

att ni har det som krävs för att attrahera morgon-

dagens arbetskraft!

» Möjlighet att kunna arbeta  

på distans ca 50% av arbetstiden  

är viktigt. I gengäld kan jag  

acceptera längre avstånd till  

den fysiska arbetsplatsen. «
Young Professional

På Academic Work definierar vi young 
professionals som studenter i slutet  
av sina studier och akademiker med  
upp till fem års arbetslivserfarenhet. 
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De 10 viktigaste faktorerna  
vid valet av arbetsgivare 

En studie av McKinsey Global Institute  1 visar att  

mer än 375 miljoner människor runt om i världen 

kommer behöva byta karriär eller lära sig nya  

kompetenser innan 2030. Det globala forsknings- 

företaget Gartner 2 förutspår att den kompetensbrist 

som många arbetsgivare upplever kommer bli än 

mer tydlig framöver.  

Med andra ord kommer arbetsmarknaden genomgå 

en förändring det kommande årtiondet och  

konkurrensen om kompetens kommer bli ännu 

tuffare. Men det finns verktyg att ta till för att 

lyckas attrahera rätt talanger. Ett bra första steg 

är att skaffa sig kunskap om vad morgondagens 

arbetskraft letar efter när de väljer sin framtida 

arbetsgivare. 

 

Arbetsmarknaden är kandidaternas marknad. De väljer  
inte bara var de ska arbeta, utan även vad de ska studera. 
Men vad är viktigast för young professionals vid valet  
av arbetsgivare? Här presenterar vi tio faktorer du som 
arbetsgivare bör lägga på minnet för att attrahera  
morgondagens talanger!

1. Bra kollegor och arbetsmiljö 70%  

2. Lön och förmåner 61% 

3. Bra chef/ledarskap 52% 

3. Karriär- och utvecklingsmöjligheter 52% 

5. Trygg anställning/Företagets stabilitet 46% 

6. Arbetsuppgifternas karaktär och utformning 45% 

7. Flexibilitet och work-life balance 44% 

8. Geografiskt läge av arbetsplatsen 32% 

8. Jämställdhet, mångfald och hållbarhet 32% 

10. Nytänkande/Framåtriktade 26% 

Totalt

Här är de 10 viktigaste faktorerna för  
young professionals vid valet av arbetsgivare

Här är andelen respondenter som rangordnat respektive  
faktor som allra viktigast vid valet av arbetsgivare.

Bra kollegor  
och arbetsmiljö

Arbetsuppgifternas  
karaktär och utformning

Karriär- och  
utvecklingsmöjligheter

21% 14% 13%

Vi bad respondenterna välja ut de tio viktigaste faktorerna vid valet av 

arbetsgivare, för att därefter rangordna dem. ”Totalt” visar hur många 

procent av respondenterna som valt en viss faktor som topp 10, oavsett 

rangordning. Därefter presenterar vi vilka faktorer young professionals 

har rangordnat som allra viktigast.

1 Källa: McKinsey Global Institute
2 Källa: Gartner

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-future-of-work-reskilling-and-remote-working-to-recover-in-the-next-normal
https://www.gartner.com/en/human-resources/insights/skills-gap
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Trender och  
slutsatser  

Bra kollegor och arbetsmiljö 
Tidigare år har vi beskrivit kollegor och 

arbetsmiljö som en fysisk och social faktor 

– de människor vi möter varje dag och den 

plats där vi spenderar vår arbetsdag. Som 

en konsekvens av pandemin har många 

arbetat på distans det senaste året. Trots 

det är faktorn minst lika viktig för young 

professionals och sju av tio respondenter 

betonar dess vikt. Oavsett om vi sitter  

tillsammans på kontoret eller befinner  

oss flera mil från varandra är kollegor lika 

viktiga – ett gott samarbete gör jobbet 

både enklare och roligare!

01

Våra YPAI-experter har sammanställt några av de viktigaste 
trenderna och slutsatserna från den här delen av YPAI 2021.  
Här presenterar vi fem viktiga insikter, som förhoppningsvis  
kan komma till nytta i din organisation! 

Lön och förmåner 
Att ha en bra lön och goda förmåner  

har blivit än mer viktigt det senaste året, 

kanske som ett resultat av den osäkra  

tid vi befinner oss i. Young professionals 

vill känna att deras arbete uppskattas,  

och att det speglas i såväl den lön som  

de förmåner som erbjuds.  

En del faktorer har blivit svåra att uppfylla 

till följd av pandemin. Möjligheten till en 

internationell karriär är exempelvis inte 

längre möjlig inom vissa branscher.  

Fokuset har istället skiftat och mer  

grundläggande faktorer – exempelvis 

konkurrensmässig lön, friskvårdsbidrag, 

02

» Jag vill trivas på jobbet, ha roligt med 
mina kollegor men även ha ett fungerande 
samarbete. Arbetsmiljö är att vi visar  
varandra respekt och att alla är involverade, 
men även att företaget tillgodoser bra  
fysisk miljö, framförallt när vi jobbar  
hemma. «

företagsbil och möjligheten att arbeta 

hemifrån – har fått större betydelse  

för young professionals.  

Young professionals vill veta tidigt i  

rekryteringsprocessen vad lönespannet  

är, och vill dessutom att lönen är konkurrens- 

mässig. Med andra ord bör du som  

organisation ha koll på marknadslönerna 

inom er industri. Få vill befinna sig i en 

situation där de går igenom en hel  

rekryteringsprocess, för att sedan  

upptäcka att lönen och förmånerna  

inte alls lever upp till ens förväntningar. 

» Jag önskar en konkurrenskraftig lön  
som är baserad på mina erfarenheter  
och min utbildningsnivå samt förmåner  
med ”det lilla extra” – som t.ex. ett  
högre friskvårdsbidrag än snittet  
+ extra semesterdagar. « 
Young professional om lön och förmåner

Young professional om bra kollegor och arbetsmiljö
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Karriär- och  
utvecklingsmöjligheter
Karriär- och utvecklingsmöjligheter är 

fortsatt viktigt för young professionals, 

speciellt inom ekonomi. De vill veta att  

de kommer fortsätta växa och utvecklas 

och att det finns en tydlig karriärväg.  

Nyexaminerade young professionals är  

väl medvetna om att de behöver vässa 

och uppdatera sina kompetenser regel-

bundet, och letar därför efter arbetsgivare 

som är villiga att investera i deras fortsatta 

utveckling. 

Bra chef och ledarskap  
Här kommer några goda nyheter till dig  

som chef och ledare! Young professionals  

i Sverige har stor tilltro till dig – och  

även stora förväntningar. Hälften av 

respondenterna (både kvinnor och män) 

svarade att bra ledarskap är viktigt vid  

valet av arbetsgivare. De är ivriga att lära  

sig nya saker samt att bli ledda, och vill  

att deras chef ska ha den kompetens  

och det självförtroende som krävs för  

att de ska växa i sina roller.

Trygg anställning/ 
företagets stabilitet 
Det är lätt att tro att den här faktorn  

borde hamnat högre upp på listan,  

givet den situation världen befinner  

sig i. Men en femteplats kan vara ett  

tecken på att young professionals i  

Sverige litar på att arbetsgivare sköter  

sitt företag och är beredda att göra  

allt för att hålla det flytande.  

Jobb inom den offentliga sektorn har  

blivit alltmer populära världen över. Det 

finns även en tydlig trend bland young 

professionals i Sverige att arbeta för 

arbetsgivare som anses ha en ljus framtid, 

exempelvis företag som tillverkar elbilar.  

 

04

03

05 » Stabil inkomstkälla över tid  

i ett väletablerat företag som 

gjort kloka investeringar och  

arbetar långsiktigt. «
Young professional om trygg anställning/företagets stabilitet

» Utvecklingsmöjligheter innebär  

för mig arbetsuppgifter och  

fortbildning som gör att jag  

växer och blir bättre på det  

jag gör men även utvecklas  

inom nya områden. «

Young professional om karriär- och utvecklingsmöjligheter
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1. Bra kollegor och arbetsmiljö   70% 66% 69% 68%

2. Lön och förmåner   61% 63% 60% 67%

3. Bra chef/ledarskap   52% 49% 49% 53%

3. Karriär- och utvecklingsmöjligheter   52% 56% 56% 61%

5. Trygg anställning/Företagets stabilitet   46% 48% 42% 44%

6. Arbetsuppgifternas karaktär och utformning   45% 40% 47% 42%

7. Flexibilitet och work-life balance   44% 53% 45% 47%

8. Geografiskt läge av arbetsplatsen   32% 33% 32% 29%

8. Jämställdhet, mångfald och hållbarhet   32% 32% 31% 30%

10. Nytänkande/Framåtriktade   26% 29% 29% 26%

Skillnaden mellan  
kompetensområden 

Totalt IT Teknik Ekonomi

Preferenserna hos young professionals varierar beroende 

på deras kompetensområden. Av den anledningen är  

det viktigt att arbetsgivare anpassar sin kommunikation 

och sitt erbjudande efter den specifika målgrupp de  

vill attrahera. Här är de topp 10 viktigaste faktorerna  

för young professionals vid valet av arbetsgivare inom  

IT, teknik och ekonomi.

Topp 1 Topp 2 Topp 3

Så definierar young  
professionals faktorerna 

Vad innebär Bra kollegor och arbetsmiljö egentligen? Den här  
guiden är skapad för att du ska få större förståelse för vad faktorerna  
i undersökningen betyder för young professionals. Låt oss guida dig  
genom dessa! 

För att få djupare förståelse för hur young professionals definierar  
faktorerna bad vi dem förklara i fritext vad faktorerna har för betydelse  
vid valet av arbetsgivare. Vi fick svar från uppemot 17.000 respondenter 
i sex olika länder. Svaren kodades därefter tematiskt – nedan ser du de  
mest förekommande förklaringarna enligt young professionals i Sverige.  
Utöver detta har vi valt ut citat som illustrerar vad målgruppen tycker är viktigt.    

Bra kollegor och arbetsmiljö 

•  Välkomnande atmosfär 

•  Människor jag tycker om  

•  Tillfredställande miljö 

» En välkomnande, öppen och trygg 
miljö. En god laganda där man hjälper 
varandra och har roligt tillsammans. «
Kvinna, 31 år, arbetande
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Lön och förmåner Trygg anställning/ 
Företagets stabilitet

Flexibilitet och  
work-life balance

Geografiskt läge  
av arbetsplatsen

Bra chef/ledarskap 

Arbetsuppgifternas  
karaktär och utformning

Karriär- och  
utvecklingsmöjligheter

•  Konkurrensmässig lön 

•  Lämplig i förhållande till  
min erfarenhet 

•  Rättvis lön 

•  Ekonomiskt stabilt företag 

•  Tillsvidareanställning 

•  Behöver inte oroa sig över  
att bli av med jobbet 

•  Flexibla arbetstider 

•  Frihet under ansvar 

•  Flexibla arbetsförhållanden 

•  Närhet till hemmet 

•  Ska ta en viss tid till jobbet 

•  Bra kommunikationer 

•  Lyssnar 

•  Tydlighet 

•  Bryr sig om de anställda 
•  Varierande

•  Har ett syfte/en mening 

•  Tydlighet  

•  Utveckla egen kunskap  

•  Det ska finnas tydliga  
karriärsteg 

•  Vill kunna sikta högt 

» Att erhålla marknadsmässig lön  
för utfört arbete och erfarenhet. «
Kvinna, 42 år, arbetande 

» Att man slipper oroa sig för  
att bli av med jobbet oavsett  
yttre omständigheter. «
Kvinna, 24 år, arbetande  

» Möjlighet att kunna jobba hemifrån. 
Att få ihop jobbet med övriga livet. «
Kvinna, 36 år, arbetande 

» Att arbetsplatsen befinner sig  
i ett attraktivt läge i förhållande  
till min boendesituation och den  
stad arbetsgivaren befinner sig i. «
Man, 25 år, student

» En bra chef är en ledare som  
tror på det nära ledarskapet, som 
coachar, lyssnar och uppmuntrar  
sina medarbetare och kollegor  
i deras roll och skapar rätt  
förutsättningar för varje individ. «
Man, 31 år, arbetssökande

» Att uppgifterna inte är monotona. 
Arbetuppgifter varierar i karaktär  
och svårighet. «
Man, 30 år, arbetande

» Det ska finnas möjlighet att  
avancera inom företaget och  
möjlighet att få nya arbetsuppgifter 
för att utvecklas personligen. «
Kvinna, 27 år, arbetande
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Jämställdhet, mångfald  
och hållbarhet

•  Likvärdigt behandlad 

•  Mångfald bland  
medarbetarna 

•  Lika möjligheter 

» Att alla inom företaget oavsett 
ursprung, kön, etc. har samma  
möjligheter till utveckling och lön. «
Kvinna, 20 år, student

Nytänkande/Framåtriktade

•  Öppen för nya idéer 

•  Utvecklar företaget  
för framtiden 

•  Får ej vara bakåtsträvande   

» Att företaget är proaktivt och  
öppet för nya idéer, arbetssätt  
och lösningar, sätter upp ambitiösa 
och rimliga mål, samt har en positiv 
inställning till förändringar som är 
nödvändiga för att förbättra och  
driva företaget framåt. «
Kvinna, 35 år, student

Skräddarsydd presentation  
för er organisation

Är du intresserad av att lära dig  
mer om young professionals, få en 
djupare förståelse för undersökningen, 
eller få hjälp med att implementera 
kunskapen i din organisation?  

Anmäl intresse för en skräddarsydd presentation 
av YPAI för dig och dina kollegor här.

Om undersökningen  

 

Young Professional Attraction Index  

produceras av Academic Work i samarbete 

med Kantar Sifo – världens ledande byrå  

för marknadsundersökningar. Kantar Sifo 

har mångårig erfarenhet av anseendestudier 

inom olika intressegrupper, för både allmän-

heten och företag.  

För att läsa mer om undersökningen,  

respondenterna och metoderna som  

använts – vänligen besök ypai.se.

https://www.academicwork.se/foretag/ypai-tailored
https://www.academicwork.se/foretag/ypai
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Om Academic Work 

Academic Work grundades 1998 i Sverige. Idag är vi en internationell 

organisation med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, 

Schweiz och Tyskland. Vi är experter på rekrytering av akademiker 

som fortfarande studerar eller är i början av sina karriärer – young 

professionals. Sedan starten har vi förmedlat över 150.000 jobb  

till young professionals och försett våra kunder med lika många  

nya kollegor. 

För företag erbjuder vi experter med djup kunskap om branschtrender, 

talent sourcing, bemanning och rekrytering. Vi strävar alltid efter att 

utveckla våra kundrelationer till affärspartnerskap, vilket innebär att 

vi är personliga, transparenta och kundcentrerade i allt vi gör. 

ypai.se

i omsättning 2020

318
MEUR

150.000 
Vi har hjälpt fler än 

personer att hitta nya jobb

Över 20 års erfarenhet 
av rekrytering och  
bemanning. 

https://www.academicwork.se/foretag/ypai

