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Bakgrund och Syfte

På uppdrag av Stielli Kommunikation AB har YouGov 

genomfört en undersökning som bland annat mäter 

den svenska befolkningens bakomliggande anledning 

till varför de går till arbetet varje dag. Vilka 

preferenser och drivkrafter i yrkeslivet driver 

svensken? Vad skapar välmående på en arbetsplats 

och i arbetet?

Undersökningens målgrupp är den yrkes-

verksamma svenska befolkningen 18+ år.
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Executive Summary
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Executive summary
Preferenser

En bra lön, meningsfulla arbetsuppgifter och en bra social atmosfär de tre viktigaste aspekterna för att trivas på arbetet:

 För varannan yrkesverksam svensk är en bra lön viktigast för att trivas.

 Nära 5 av 10 nämner meningsfulla arbetsuppgifter som ett måste för att trivas på jobbet.

 För 4 av 10 arbetande svenskar är en bra social atmosfär på jobbet nödvändigt för att trivas.

Andel av arbetande svenskar som trivs på jobbet idag:

 Nära 7 av 10 svenskar som jobbar trivs ganska eller mycket bra med sitt nuvarande arbete. 

 Drygt 1 av 10 trivs ej på jobbet de har för tillfället.

Viktigaste beteendena för att bidra till glädje på arbetsplatsen :

 För 6 av 10 yrkesverksamma svenskar bidrar ett glatt bemötande mellan kollegorna till glädje på arbetsplatsen. 

 Lika stor andel, 6 av 10 svenskar, menar att engagerade kollegor som vill göra ett bra jobb bidrar mest till arbetsplatsglädjen.

 Runt hälften av svenskarna ser skämt och humor mellan kollegorna som nyckeln till en välmående arbetsplats.

Ansvaret för att skapa arbetsglädje:

Enligt de öppna svaren är den vanligaste åsikten att det är allas ansvar på arbetsplatsen att skapa arbetsglädje. En något mindre grupp ser det som

chefens/arbetsgivarens ansvar medan en tredje grupp betonar det egna ansvaret för att skapa arbetsglädje på arbetsplatsen.

Jobbengagemanget högt bland svenskarna. Ett jobb som är roligt, meningsfullt och skapar stolthet är ett jobb som engagerar.

 Nära 8 av 10 arbetande svenskar är engagerade i sitt arbete i ganska stor eller mycket stor utsträckning.

 Nästan hälften av de yrkesverksamma svenskarna engagerar sig i sitt arbete om jobbet är roligt eller meningsfullt.

 4 av 10 engagerar sig i sitt jobb som en följd av att arbetet ger dem en känsla av stolthet.

 Hela 9 av 10 anser det viktigt att ha roligt på jobbet. För hälften av de arbetande svenskarna är detta mycket viktigt.

 Det kan dock vara svårt att hålla engagemanget/motivationen uppe hela arbetsdagen: 

6 av 10 svenskar håller motivationen uppe under större delen av arbetsdagen, dock enbart 1 av 10 som finner jobbet meningsfullt under hela dagen.
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Executive summary
Karriärval

Svenskarna i stort nöjda med sitt val av yrke, men en ansenlig grupp skulle byta jobb om möjligheten fanns, samt kanske även sadla om helt och 

byta bransch. En mindre grupp yrkesverksamma svenskar är så lyckligt lottade att de i dagsläget faktiskt har sitt drömjobb.

 7 av 10 arbetande svenskar är nöjda med sitt yrkesval.

 4 av 10 svenskar skulle byta jobb om möjligheten fanns. Nära 4 av 10 skulle dock inte byta arbete även om de kunde.

 1 av 3 skulle vilja byta bransch. En större andel, drygt 4 av 10 svenskar, vill dock inte byta. 

 1 av 5 yrkesverksamma i Sverige har sitt drömjobb idag. 

 6 av 10 svenskar arbetar i dagsläget dock inte med det de drömde om att jobba med när de var yngre.

 1 av 5 har aldrig drömt om något jobb.

 För nära hälften av de arbetande svenskarna ligger yrkesvalet ganska eller mycket nära de egna drömmarna och ambitionerna.

 7 av 10 svenskar anser att de i ganska stor eller mycket stor utsträckning gör det de är riktigt bra på i sitt nuvarande arbete.

Drivkrafter och hinder att gå till jobbet

Lönen, meningsfulla arbetsuppgifter och den egna pliktkänslan de främsta drivkrafterna att gå till jobbet för svenskarna. 

Stress och brist på hjälp största hindret för att gå till jobbet på morgonen, följt av konflikter med chefer/kollegor och att arbetsplatsen missköts.

 4 av 10 arbetande svenskar ser lönen som den främsta motivatorn för att gå till jobbet.

 Nästan 4 av 10 anser att ett meningsfullt arbete är den främsta drivkraften att gå till jobbet.

 1 av 3 svenskar ser den egna pliktkänslan som främsta drivkraften att gå upp på morgonen och gå till jobbet.

 För en 1 av 4 svenskar som arbetar är ständig stress och brist på hjälp ett hinder för att gå till jobbet på morgonen.

 1 av 5 svenskar har upplevt konflikter med kollegor/chefer vara ett hinder för att gå till arbetet.

 1 av 5 har själva upplevt en misskött arbetsplats där ingen säger ifrån som ett hinder för att gå upp på morgonen och gå till jobbet.
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Executive summary
Hinder mot att trivas på jobbet

Vissa beteenden hos chefer och kollegor kan vara hinder mot att uppnå en välmående arbetsplats. Egenskapen hos en chef som anställda stör sig 

mest på är konflikträdsla, följt av inkompetens och för stort kontrollbehov. Hos kollegorna stör sig svenskarna främst på gnällande, för mycket 

skitsnack och kollegor som inte når upp till den egna effektiviteten på jobbet. 

 Konflikträdsla är en chefsegenskap som varannan svensk som arbetar stör sig på.

 Nära 5 av 10 stör sig på brist på kompetens hos en chef.

 4 av 10 stör sig antingen på en chefs kontrollbehov, otydliga riktlinjer eller passivitet och lathet hos en chef.

 Nästan 4 av 10 stör sig på för mycket gnäll hos sina kollegor, medan nära 1 av 3 stör sig på för mycket skitsnack. Kollegor som inte jobbar lika 

effektivt som en själv upplevs som störande av 1 av 4 arbetande svenskar.

 Varannan arbetande svensk har kollegor som gnäller ganska eller väldigt ofta.

 1 av 4 svenskar är förskonade från gnäll på arbetsplatsen, då de väldigt sällan eller ganska sällan upplever gnäll på jobbet.

 7 av 10 påverkas personligen av gnäll på jobbet:  

Drygt 1 av 4 svenskar blir nedstämda och/eller irriterade som en följd av gnäll på arbetsplatsen.

1 av 5 menar att människor på jobbet som gnäller får dem att tappa lusten att göra ett bra jobb.

 1 av 3 påverkas inte alls av människors gnäll på arbetsplatsen.

 Drygt 4 av 10 svenskar bemöter gnäll på jobbet genom att helt enkelt fokusera på sitt och ignorera gnället.

 4 av 10 försöker istället parera gnällandet med en positiv inställning.

1 av 3 yrkesverksamma svenskar brukar ha ångest inför jobbet:

 1 av 10 svenskar har ofta eller alltid ångest inför jobbet

 1 av 4 är helt förskonade från att känna ångest inför arbetet.

 2 av 3 bland de som någon gång känner ångest inför jobbet vet vad ångesten beror på.

Övermäktig arbetsbörda och dålig stämning på jobbet de vanligaste orsakerna till jobbrelaterad ångest:

 1 av 4 bland svenskar som någon gång har ångest inför jobbet menar att ångesten beror på arbetsbördan.

 Dålig stämning på jobbet är den näst vanligaste orsaken till ångest inför jobbet.
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Resultat
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En bra lön, meningsfulla arbetsuppgifter och en bra social atmosfär de tre 
viktigaste aspekterna för att trivas på arbetet
Hälften av de yrkesverksamma svenskarna anger en bra lön som den viktigaste aspekten för att trivas på arbetet. 
Dock nämner en nästan lika stor grupp, nära 5 av 10, meningsfulla arbetsuppgifter som ett måste för att trivas på jobbet.
För 4 av 10 arbetande svenskar är en bra social atmosfär på jobbet nödvändigt för att trivas.

Vilka av följande aspekter är de tre viktigaste för att du ska trivas på arbetet?

Bas: Arbetar (1312)

1%

1%

3%

6%

8%

18%

20%

29%

31%

36%

38%

46%

51%

Inget av ovanstående

Hjälp i min vardag (tex städhjälp)

Sociala aktiviteter utanför arbetstid

Förmåner (tex bil, pension)

Bra fysisk kontorsmiljö

Tydliga riktlinjer för det arbete som ska utföras

Att det finns en öppenhet inför idéer som tillåter kreativitet

Engagerade och inspirerande kollegor

Flexibla arbetstider

Ett bra samarbetsklimat

En bra social atmosfär

Meningsfulla arbetsuppgifter

En bra lön
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Nära 7 av 10 svenskar som jobbar trivs med sitt nuvarande arbete. Drygt 1 
av 10 trivs ej på jobbet de har för tillfället

Hur trivs du med ditt nuvarande arbete?

Bas: Arbetar (1312)

26%

42%

19%

10%

4%

Mycket bra [5]

Ganska bra [4]

Varken bra eller dåligt [3]

Ganska dåligt [2]

Mycket dåligt [1]

Dåligt [1-2]: 13% 

Bra [4-5]: 67% 
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Att ha roligt på jobbet av yttersta vikt för yrkesverksamma svenskar
Hela 90% av svenskarna anser det viktigt att ha roligt på jobbet. För hälften av de arbetande svenskarna är detta mycket viktigt.

Hur viktigt anser du det är att ha roligt på jobbet?

Bas: Arbetar (1312)

49%

41%

8%

2%

0%

Mycket viktigt [5]

Ganska viktigt [4]

Varken oviktigt eller viktigt [3]

Inte så viktigt [2]

Inte viktigt alls [1]

Inte viktigt: [1-2] 2% 

Viktigt [4-5]: 90% 



13

Positivt socialt samspel bland engagerade, jobbmotiverade kollegor 
nyckeln till glädje på arbetsplatsen
För 6 av 10 yrkesverksamma svenskar bidrar ett glatt bemötande mellan kollegorna till glädje på arbetsplatsen. 
Lika stor andel, 6 av 10, menar att engagerade kollegor som vill göra ett bra jobb bidrar mest till arbetsplatsglädjen.
Runt hälften av svenskarna ser skämt och humor mellan kollegorna som nyckeln till en välmående arbetsplats.

Vilka av följande beteenden tycker du är viktigast för att bidra till glädje på arbetsplatsen? (Max tre svar)

Bas: Arbetar (1312)

2%

10%

13%

38%

42%

48%

56%

57%

Inget av ovanstående

Folk tillåter en att tala till punkt

Folk socialiserar på kafferasterna

En lösningsorienterad inställning rent allmänt

Positiv inställning inför arbetsrelaterade problem

Skämt och humor mellan kollegor

Engagerade personer som vill göra ett bra jobb

Folk hälsar och har ett glatt bemötande gentemot varandra
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Öppna svar – Ansvar för arbetsglädjen på jobbet
Fråga 4. Vem anser du har huvudansvaret för att skapa arbetsglädje på din arbetsplats?

Bas: Arbetar (1312)

❞
Alla (450) 

• alla har ett gemensamt ansvar

• Alla tillsammans.

• Gemensamt ansvar av alla

❞
Chefen/arbetsgivaren 

(313) 

• Arbetsgivaren, den som lägger 

förutsättningar på arbetsplatsen

• Chefen har huvudansvaret

• Överordnad

❞
Jag/eget ansvar 

(277) 

• Den enskilde medarbetaren

• Jag själv

• Jag själv. Glädje sprids

❞
Kollegorna/anställda/jag och 

kollegorna (157) 

• Alla kollegor tillsammans

• Hela arbetsgruppen tillsammans

• Personalen.

Exempel öppna svar (Alla svar i separat Excel-fil)

Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen

Vet ej: 27

❞
Alla inklusive chefen/ 

arbetsgivare (36) 

• Alla på jobbet har ett gemensamt ansvar att det blir en god arbetsmiljö. Alla från högsta chefen 

till de längst ner på kedjan.

• Chef tillsammans med personal

• personalgrupp och ledning tillsammans med olika incitament
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Lönen, meningsfulla arbetsuppgifter och den egna pliktkänslan de 
främsta drivkrafterna att gå till jobbet för svenskarna 
4 av 10 arbetande svenskar ser lönen som den främsta motivatorn till att gå till jobbet.
En nästan lika stor andel, nära 4 av 10, anser att ett meningsfullt arbete är den främsta drivkraften att gå till jobbet.
Den tredje största drivkraften som motiverar svenskarna att gå till jobbet är den egna pliktkänslan – 1 av 3 svenskar nämner denna motivation.

Vilka av följande är de främsta drivkrafter som gör att du går upp på morgonen och motiverar dig att gå till jobbet? (Max tre svar)

Bas: Arbetar (1312)

2%

4%

7%

15%

17%

20%

22%

26%

27%

34%

36%

42%

Jag behöver ingen drivkraft

Jag vet inte annars vad jag skulle gör

Karriärsambitioner

Jag vill utvecklas i mitt yrke

Det är vad normala människor gör och vad samhället förväntar sig av mig

Jag känner en ansvarskänsla gentemot arbetsgivaren

De dagliga utmaningarna som ingår i mina arbetsuppgifter

Jag tycker det är roligt och utvecklande

Det sociala utbytet med kollegorna

Min egen pliktkänsla

Jag finner mitt arbete meningsfullt

Lönen
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Stress & brist på hjälp största hindret för att gå till jobbet på morgonen, följt av 
konflikter med chefer/kollegor och att arbetsplatsen missköts

För en 1 av 4 svenskar som arbetar är ständig stress och brist på hjälp ett hinder för att gå till jobbet på morgonen.
1 av 5 svenskar har upplevt konflikter med kollegor/chefer vara ett hinder för att gå till arbetet.
Lika stor andel, 1 av 5, har själva upplevt en misskött arbetsplats där ingen säger ifrån som ett hinder för att gå upp på morgonen och gå till jobbet.

Vad av följande har du själv upplevt som hinder för att gå upp på morgonen och gå till jobbet?

Bas: Arbetar (1312)

36%

6%

14%

16%

17%

19%

20%

22%

27%

Inget av ovanstående

Jag har ingen att umgås med

Jag och min arbetsgivare delar inte samma värderingar

Jag får inte göra det jag är bra på

Mitt arbete känns meningslöst

Nervositet inför en arbetsuppgift

Arbetsplatsen missköts och ingen vågar säga ifrån

Konflikter med kollegor/chefer

Jag är ständigt stressad och får inte hjälp
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6 av 10 svenskar håller motivationen uppe under större delen av arbets-dagen, dock enbart 1 av 
10 som finner jobbet meningsfullt under hela dagen

61% av de yrkesverksamma svenskarna säger sig vara motiverade på jobbet under en ganska stor del av eller hela arbetsdagen.
12% lyckas hålla engagemanget uppe under hela arbetsdagen.
Glädjande nog är det enbart en liten del, 14%, som bara är motiverade en liten del av arbetsdagen.

Om du tänker på en genomsnittlig arbetsdag, hur stor del av dagen uppskattar du att du är motiverad och tycker att jobbet känns meningsfullt?

Bas: Arbetar (1312)

12%

49%

24%

12%

2%

Hela dagen [5]

Ganska stor del [4]

Ungefär halva dagen [3]

En ganska liten del [2]

Aldrig [1]

Aldrig/liten del av dagen [1-2]: 14% 

Ganska stor del av/Hela dagen [4-5]: 61% 
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Jobbengagemanget högt bland svenskarna: Nära 8 av 10 är engagerade i 
sitt arbete
Nästan 8 av 10 yrkesverksamma svenskar säger sig varar engagerade i sitt arbete i ganska stor eller mycket stor utsträckning.
Färre än 1 av 10 svenskar kan sägas vara oengagerade i sitt jobb.

I vilken utsträckning skulle du säga att du är engagerad i ditt jobb?

Bas: Arbetar (1312)

33%

45%

14%

5%

3%

I mycket stor utsträckning [5]

I ganska stor utsträckning [4]

I varken liten eller stor utsträckning [3]

I ganska liten utsträckning [2]

I mycket liten utsträckning [1]

I mycket liten/ganska liten utsträckning [1-2]: 8% 

I ganska stor/mycket stor utsträckning [4-5]: 77%
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Ett jobb som är roligt, meningsfullt och skapar stolthet är ett jobb som engagerar 
svenskarna

Nära hälften av de yrkesverksamma svenskarna engagerar sig i sitt arbete om jobbet är roligt eller meningsfullt.
4 av 10 engagerar sig i sitt jobb som en följd av att arbetet ger dem en känsla av stolthet.

Vilka av följande faktorer är sådana som gör att du engagerar dig i ditt jobb?

Bas: Arbetar (1312)

3%

2%

8%

15%

29%

33%

35%

40%

45%

46%

Inget av ovanstående

Jag är helt oengagerad i mitt jobb

Rädslan för att misslyckas driver mig att jobba hårt

Jag och min arbetsgivare delar samma värderingar

Jag drivs av att göra skillnad

Pengar

Mina egna ambitioner

Det jobb jag gör får mig att känna mig stolt

Det är meningsfullt

Jag tycker det är roligt
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Varannan arbetande svensk har kollegor som gnäller ganska eller väldigt ofta

Hälften av svenskarna upplever att kollegor på jobbet gnäller ganska eller väldigt ofta.
1 av 4 svenskar är förskonade från gnäll på arbetsplatsen, då de väldigt sällan eller ganska sällan upplever gnäll på jobbet.

Hur ofta upplever du att människor på din arbete gnäller?

Bas: Arbetar (1312)

14%

35%

28%

17%

7%

Väldigt ofta [5]

Ganska ofta [4]

Varken ofta eller sällan [3]

Ganska sällan [2]

Väldigt sällan [1]

Väldigt/ganska sällan [1-2]: 24%

Ganska/väldigt ofta [4-5]: 49% 
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7 av 10 påverkas personligen av gnäll på jobbet: Vanligaste effekten är nedstämdhet & 
irritation samt tappad lust att göra ett bra jobb 
Drygt 1 av 4 svenskar blir nedstämda och/eller irriterade som en följd av gnäll på arbetsplatsen.
1 av 5 menar att människor på jobbet som gnäller får dem att tappa lusten att göra ett bra jobb.
1 av 3 påverkas inte alls av människors gnäll på arbetsplatsen.

Hur påverkar gnäll dig personligen?

Bas: Arbetar (1312)

31%

18%

17%

19%

27%

Det påverkar mig inte alls

Annat sätt

Det leder till att jag vantrivs

Jag tappar lusten att göra ett bra jobb

Jag blir nedstämd och/eller irriterad
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Att ignorera gnäll eller bemöta det med en positiv inställning är de 
vanligaste sätten att hantera gnäll på arbetsplatsen
Drygt 4 av 10 svenskar bemöter gnäll på jobbet genom att helt enkelt fokusera på sitt och ignorera gnället.
4 av 10 försöker istället parera gnällandet med en positiv inställning.

Hur hanterar du gnäll på din arbetsplats?

Bas (1312)

10%

4%

5%

6%

11%

14%

42%

44%

På inget av dessa sätt

Jag kan inte hantera det och letar efter nytt jobb

Jag umgås inte överhuvudtaget med kollegor

Jag går till någon med personalansvar och påpekar att det stör

Jag konfronterar personer som gnäller och ber dem sluta

Jag deltar i gnället och tycker det är viktigt att få gnälla

Jag försöker bemöta gnällandet med en positiv inställning

Jag försöker ignorera det och fokusera på mitt
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1 av 3 yrkesverksamma svenskar brukar ha ångest inför jobbet
1 av 10 svenskar har ofta eller alltid ångest inför jobbet medan 1 av 4 är helt förskonade från att känna ångest inför arbetet.

Brukar du ha ångest inför jobbet?

Bas: Arbetar (1312)

2%

8%

24%

40%

26%

Ja, alltid

Ja, ofta

Ja, ibland

Nej, bara i sällsynta fall

Nej, aldrig

Nej (NET): 66% 

Ja (NET): 34% 
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2 av 3 bland de som någon gång känner ångest inför jobbet vet vad 
ångesten beror på

I vilken utsträckning skulle du säga att du vet vad din ångest grundar sig i?

Bas: Har någon gång ångest inför jobbet (973)

22%

44%

21%

9%

4%

I mycket stor utsträckning [5]

I ganska stor utsträckning [4]

I varken liten eller stor utsträckning [3]

I ganska liten utsträckning [2]

I mycket liten utsträckning [1]

I liten utsträckning [1-2]: 13% 

I stor utsträckning [4-5]: 66%
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Övermäktig arbetsbörda och dålig stämning på jobbet de vanligaste 
orsakerna till jobbrelaterad ångest
1 av 4 bland svenskar som någon gång har ångest inför jobbet menar att ångesten beror på arbetsbördan.
Dålig stämning på jobbet är den näst vanligaste orsaken till ångest inför jobbet.

Vad är det oftast du har ångest för/på grund av?

Bas: Har någon gång ångest inför jobbet (973)

29%

5%

12%

12%

15%

26%

Inget av ovanstående

Jag finner ingen mening med mitt jobb

Uppgivenhet

Jag utvecklas inte längre på mitt jobb

Dålig stämning på jobbet

Att jag snart inte orkar med arbetsbördan
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7 av 10 svenskar som arbetar är nöjda med sitt yrkesval

Är du nöjd med ditt yrkesval?

Bas: Arbetar (1312)

14%

17%

70%

Vet ej

Nej

Ja
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Om möjligheten fanns skulle 4 av 10 svenskar byta jobb
Nära 4 av 10 arbetande svenskar skulle dock inte byta jobb även om de kunde.
1 av 4 är osäkra på om de skulle byta arbete eller ej om möjligheten uppstod.

Om du kunde, skulle du då byta jobb?

Bas: Arbetar (1312)

24%

36%

40%

Vet ej

Nej

Ja
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1 av 3 skulle vilja byta bransch. En större andel, drygt 4 av 10 svenskar, 
vill dock inte byta. 1 av 5 är osäkra om branschbyte.

Skulle du vilja byta bransch?

Bas: Arbetar (1312)

22%

44%

34%

Vet ej

Nej

Ja
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1 av 5 yrkesverksamma i Sverige har sitt drömjobb idag. 
En lika stor andel, 1 av 5, har aldrig drömt om något jobb.
6 av 10 svenskar arbetar idag inte med det de drömde om att jobba med när de var yngre.

Är det jobb du har idag det du drömde om när du var yngre?

Bas: Arbetar (1312)

21%

58%

21%

Har aldrig drömt om något jobb

Nej

Ja
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För nära hälften av de arbetande svenskarna ligger yrkesvalet ganska eller 
mycket nära de egna drömmarna och ambitionerna
Drygt 1 av 10 svenskar har i sitt val av yrke kommit mycket nära sina drömmar och ambitioner.
1 av 5 känner sig mycket långt ifrån sina drömmar och ambitioner i sitt yrkesval.

Hur långt från dina drömmar och ambitioner ligger ditt yrkesval idag?

Bas: Arbetar (1312)

12%

36%

34%

19%

Mycket nära

Ganska nära

Ganska långt

Mycket långt

Långt ifrån [1-2]: 53% 

Nära [4-5]: 48% 
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7 av 10 svenskar anser att de gör det de är bra på i sitt nuvarande arbete
68% av yrkesverksamma svenskar anser att de i sitt nuvarande jobb i ganska eller mycket stor utsträckning gör det de är riktigt bra på.
Enbart runt 1 av 10 känner att de inte får utnyttja sin fulla potential i sitt nuvarande arbete – de instämmer i mycket liten eller ganska liten utsträckning att de får 
göra det de är riktigt bra på.

I ditt arbete idag, i vilken utsträckning gör du det du är riktigt bra på?

Bas: Arbetar (1312)

22%

46%

20%

8%

3%

I mycket stor utsträckning [5]

I ganska stor utsträckning [4]

I varken liten eller stor utsträckning [3]

I ganska liten utsträckning [2]

I mycket liten utsträckning [1]

I liten utsträckning [1-2]: 11% 

I stor utsträckning [4-5]: 68% 
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Egenskapen hos en chef som anställda stör sig mest på är konflikträdsla, 
följt av inkompetens och för stort kontrollbehov
Konflikträdsla är en chefsegenskap som varannan svensk som arbetar stör sig på.
Nästan lika stor del, nära 5 av 10, stör sig på brist på kompetens hos en chef.
4 av 10 stör sig antingen på en chefs kontrollbehov, otydliga riktlinjer eller passivitet och lathet hos en chef.

Vilka av följande beteenden/egenskaper stör du dig på hos en chef? Markera alla som stämmer

Bas: Arbetar (1312)

7%

7%

21%

40%

41%

42%

46%

50%

Inget av ovanstående men stör mig på annat

Stör mig inte alls

Har aldrig tid för det jag behöver hjälp med

Passitivitet och lathet

Ger inte tydliga ramar

Kontrollerar onödigt mycket

Inte tillräckligt kompetent

Konflikträdsla
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Svenskarna stör sig främst på kollegors gnällande, för mycket skitsnack och 
kollegor som inte når upp till den egna effektiviteten på jobbet
Nästan 4 av 10 stör sig på för mycket gnäll hos sina kollegor, medan nära 1 av 3 stör sig på för mycket skitsnack. 
Kollegor som inte jobbar lika effektivt som en själv upplevs som störande av 1 av 4 arbetande svenskar.

Vad av följande, om något, stör du dig på hos dina kollegor? Markera alla som stämmer

Bas: Arbetar (1312)

12%

21%

14%

15%

17%

25%

30%

36%

Inget av ovanstående men stör mig på annat

Stör mig inte alls

De är tråkiga

De vill inte arbeta i team

De stör min arbetsro

De jobbar inte lika effektivt som jag

Det är för mycket skitsnack

De gnäller för mycket
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Om
undersökningen
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Metod

Intervjuperiod & datainsamlingsmetod

Undersökningen är genomförd under perioden 6-11 februari 2019 via 

internet med utgångspunkt i YouGov-panelen i Sverige.

Målgrupp

Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18+ år i Sverige.

inbjudan till undersökningen skickades ut via e-mail till personer som 

passade in på kriterierna för studien. Urvalet är representativt för den 

svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. 

Totalt genomfördes 2027 intervjuer, varav 1312 st inom målgruppen 

män och kvinnor 18+ år som arbetar.

Vägning

Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund 

av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är 

representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet 

personer som har deltagit i undersökningen.

Publicering av resultat

Om resultaten publiceras ska YouGov alltid tydligt uppges som källa.

Innan undersökningens resultat publiceras ska YouGov få del av och 

godkänna pressmeddelande eller annan användning av resultaten.

Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, 

varför följande text ska inkluderas:

”Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget 

YouGov. Under perioden 6-11 februari 2019 har sammanlagt 1312 

intervjuer genomförts med män och kvinnor i Sverige 18+ år som 

arbetar”.
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Statistisk säkerhet

Tabellen nedanför visar beräkningar för vilka felmarginaler (statistisk säkerhet) 

som gäller vid olika stickprovsstorlekar när totalpopulationen är känd. Det betyder 

att tabellen används för att ta reda på hur säkra ni kan vara på ett visst resultat. 

Det konfidensintervall som används är 95% (svaren är säkra till 95%). 

Exempel

Resultatet av en viss undersökning visar att 75% av 1 000 tillfrågade 

invånare i en viss kommun vid en viss tidpunkt har besökt den aktuella 

kommunens webbsida. För att ta reda på hur säkert svaret är börjar 

man med att leta upp procentsatsen i tabellens vänstra rad och sedan 

välja den linje, i det här fallet den rad, där 75% ingår. 

Därefter utgår man från den vågräta linje som utgår från 75%, och 

hittar i det här fallet stickprovsstorleken för 1000 svar. 

Talet, som i den här kolumnen är 2,7, anger att felmarginalen/ 

avvikelsen för procentsatsen 75% är plus/minus 2,7. Det betyder att 

den faktiska andelen av de 1000 respondenterna som har besökt 

webbsidan inte är exakt 75%, utan kan variera med plus/minus 2,7%. 

Således är den faktiska andelen av de 1000 invånarna som har besökt 

webbsidan med 95% sannolikhet mellan 72,3% och 77,7% (dvs. 75% 

plus/minus 2,7 %). Det är med 95% sannolikhet, eftersom konfidens-

intervallet är 95%. 

Stickprovstorlek

(antal svar)

Procent

100 200 300 400 500 600 700 1000 1400 1800 2200

5 eller 95% 4.3 3.0 2.5 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.1 1.0 0.9

10 eller 90% 5.9 4.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.6 1.4 1.3

15 eller 85% 7.0 4.9 4.0 3.5 3.1 2.9 2.7 2.2 1.9 1.6 1.5

20 eller 80% 7.8 5.5 4.5 3.9 3.5 3.2 3.0 2.5 2.1 1.8 1.7

25 eller 75% 8.5 6.0 4.9 4.2 3.8 3.5 3.2 2.7 2.3 2.0 1.8

30 eller 70% 8.9 6.4 5.2 4.5 4.0 3.7 3.4 2.8 2.4 2.1 1.9

35 eller 65% 9.3 6.6 5.4 4.7 4.2 3.8 3.5 3.0 2.5 2.2 2.0

40 eller 60% 9.6 6.8 5.5 4.8 4.3 3.9 3.6 3.0 2.6 2.3 2.0

45 eller 55% 9.8 6.9 5.6 4.9 4.4 4.0 3.7 3.1 2.6 2.3 2.1

50% 9.8 6.9 5.7 4.9 4.4 4.0 3.7 3.1 2.6 2.3 2.1
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Materialets sammansättning

Unweighted Weighted

2027 2027

% %

Kön Kvinna 1054 52 1018 50.2

Man 973 48 1009 49.8

Ålder 18-29 346 17.1 399 19.7

30-39 330 16.3 321 15.9

40-49 351 17.3 334 16.5

50-59 327 16.1 319 15.8

60-99 673 33.2 653 32.2

Region Stockholm 459 22.6 454 22.4

Norra mellersta Sverige 236 11.6 243 12

Norra Sverige 338 16.7 362 17.9

Södra mellersta Sverige 614 30.3 604 29.8

Skåne, Halland och 

Blekinge
380 18.7 364 18
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Regioner
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Om YOUGOV
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Vi är i dialog med 5 miljoner människor över hela världen – varje dag

Vår panel är hjärtat i vår 

verksamhet och grunden för våra 

produkter och tjänster
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Vi har Nordens största konsumentpanel

Vår nordiska panel består av 220.000 

människor och speglar befolkningen i 

respektive land. 

Vi har stort fokus på att uppnå hög 

validitet i panelen. 

Detta åstadkommer vi genom att 

rekrytera genom många olika kanaler 

och genom att utföra kontinuerlig 

kvalitetskontroll. 
97.000

49.000

27.000

89.000
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Vi är dagligen i dialog med era kunder om:

Demografi

Politik

Media

Konsument & livsstil

Personlighet & hälsa

Varumärken 
– inställning & 
användning

Varje dag samlar vi in information 

från fem miljoner respondenter i våra 

paneler världen över. 

Resultatet är världens mest 

omfattande databas med uppgifter 

om allt från demografi och livsstil till 

inställning till varumärken, 

användning av sociala medier och 

mycket mer. 
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NUMBER OF PEOPLE WHO PARTICIPATE IN THE 

YOUGOV PANEL WORLDWIDE

5million

VARIABLES, COLLECTED FROM YOUGOV PANEL 

MEMBERS WORLDWIDE

> 5million

2000 YEAR YOUGOV FOUNDED IN 
UK

700
NUMBER 
OF YOUGOV 
EMPLOYEES 
WORLDWIDE

NUMBER 
OF YOUGOV 
OFFICES  
WORLDWIDE

32

YOUGOV HAS A 

PROPRIETARY PANEL 

OF 5M PEOPLE 

ACROSS 38 

COUNTRIES

38
YOUGOV 
IS NAMED 
THE MOST 
QUOTED 
SOURCE 
IN THE DK

#1

>2,000
NUMBER OF POLITICAL, 
CULTURAL AND 
COMMERCIAL CLIENTS 
SERVED IN FY15

YOUGOV BY THE NUMBERS
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Ert team

på YOUGOV
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Research Consultant

YouGov Sweden

johannes.vallstrom@yougov.com

+46 72 337 11 57

Research Consultant

YouGov Sweden

magnus.pettersson@yougov.com

+46 709 95 70 09

Johannes Vallström Magnus Pettersson

Projektteam
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YouGov Sverige

Eriksbergsgatan 8B

Stockholm

www.yougov.se

✉
Send me a mail

📞
Or give me a call

johannes.vallstrom@yougov.com +46 72 337 11 57

Johannes Vallström

I am here to help you


