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Att efterfrågan på kollektivavtal ökar bland unga är en 
utveckling vi har sett i flera studier under de senaste åren. 
För Generation Z, som dagens unga ofta benämns, är detta 
en del i ett ökat trygghetssökande som bland annat 
frammanats av känslan att växa upp i osäkra tider med stort 
ansvar för den egna framtiden. Andra närliggande exempel 
på hur detta tar sig uttryck är det ökade intresset för 
tjänstepension och att arbetsmarknadsanpassa sina 
utbildningsval. Trygghetsökandet ska samtidigt inte ställas i 
motsatsförhållande till individuella villkor och flexibilitet, 
som också står högt i kurs. 

Men hur ser kunskaperna om kollektivavtal egentligen ut, 
och vilken form av avtal vill unga ha? 
För att bidra med kunskap om ungas attityder när det 
kommer till kollektivavtal och hur svensk arbetsmarknad 
fungerar har IKEM gett oss i uppdrag att genomföra en 
enkätstudie bland ca 1 100 unga i åldrarna 20–29 år. Studien 
innefattar alltså både unga som är på väg in på 
arbetsmarknaden och unga vuxna som arbetat ett antal år.  

Att undersöka ungas inställning till kollektivavtal och 
villkoren på arbetsmarknaden bör göras med viss 
ödmjukhet, eftersom kunskaperna ibland är låga och 
komplexiteten stor. En anledning till detta är att det för 
arbetare och tjänstemän idag gäller olika kollektivavtal på 
den svenska arbetsmarknaden, med olika regler för 
ersättningar, löneprocesser och försäkringar. 

Samtidigt pekar mycket på att det skiljer allt mindre i både 
arbetsuppgifter och krav på utbildningsbakgrund mellan de 
båda grupperna. Detta gäller särskilt för nya medarbetare i 
kemiindustrin (läkemedel, kemi, plast- och gummi samt 
raffinaderi), branscher som är teknik- och 
forskningsintensiva och som därmed har ett stort behov av 
högutbildad kompetens. Av denna anledning förespråkar 
bland andra IKEM en övergång till så kallade 
medarbetaravtal, där de anställda har lika villkor. 

Idag råder det stenhård konkurrens om kompetensen på 
arbetsmarknaden, och för att det ska vara attraktivt för 
unga, som både vill ha trygghet och flexibilitet, behöver 
både enskilda arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och 
fackförbund säkerställa bra avtal och villkor. Kanske kan 
medarbetaravtal vara en del i det arbetet?

Trevlig läsning!
Ulrik Hoffman och Marit Rönnestad
för Ungdomsbarometern.

Stockholm maj 2022

Medarbetaravtal – vad tycker unga?



● Sju av tio tycker att det är viktigt med kollektivavtal för arbetstagare i Sverige

● Det flesta unga vet att det finns en uppdelning mellan arbetare och tjänstemän 

på arbetsmarknaden idag

● Hälften av alla unga tycker att alla anställda på en arbetsplats bör ha samma 

kollektivavtal och villkor (medarbetaravtal)

● Fyra av tio tycker att det är omodernt att skilja på arbetare och tjänstemän

● Kunskaperna om hur arbetsmarknaden fungerar är relativt låga – bara fyra av 

tio svarar rätt på vad den svenska modellen är. Många frågor har också en hög 

andel osäkra

● Tjejer tycker generellt att kollektivavtal är viktigare. De svarar också rätt på vad 

svenska modellen är i högst utsträckning 

Resultaten i korthet:



Den svenska modellen
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De flesta unga, i synnerhet tjejer, tycker att kollektivavtal är viktigt. 
Däremot är det relativt få som säger sig ha mycket goda kunskaper om desamma

Fråga: Hur skulle du beskriva dina kunskaper om följande?
Nedbrytning: Kön
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”Jag tycker att kollektivavtal är viktigt för arbetstagare i Sverige”6 av 10 upplever sig ha ganska eller mycket bra 
kunskap om vad ett kollektivavtal är:
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Drygt fyra av tio svarar rätt om vad ”den svenska modellen” är, men det svenska välfärdssystemet är också top of mind

Fråga: Vad är den svenska modellen? Välj ett alternativ.
Nedbrytning: Kön

Den svenska modellen:



55%

42%

44%

28%

15%

54%

41%

34%

24%

21%

54%

41%

39%

26%

18%

Att det finns en rättvis löneutveckling

Att anställda har lika villkor

Att det finns bra chefer och ledare

Att företaget har en stark gemensam kultur
(inte vi och dom)

Att det finns möjlighet att prova olika typer
av roller inom bolaget Tjej

Kille

Total

Rättvisa löner och lika villkor är viktigast för att skapa en bra arbetsplats, bland de undersökta alternativen

Fråga: Vad av följande tycker du är viktigast för att skapa en bra arbetsplats?
Nedbrytning: Kön



Uppdelningen av 

arbetsmarknaden



De allra flesta vet att det finns en uppdelning av roller på arbetsmarknaden, men betydligt färre har koll på vad skillnaden faktiskt innebär

Fråga 1: Känner du till att det finns en uppdelning av roller på arbetsmarknaden?     Fråga 2: Hur skulle du beskriva dina kunskaper om följande?
Nedbrytning: Kön
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Ungas kunskap om ”skillnaden mellan arbetare och tjänstemän”:

9 av 10 känner till att det finns en 
rolluppdelning på arbetsmarknaden



Åsikterna huruvida arbetare och tjänstemän bör ha lika eller olika avtal skiljer sig: 
hälften tycker att alla på samma arbetsplats ska ha samma avtal
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Fråga: Nedan listas ett antal påståenden. Gradera från 1-5 hur väl de stämmer överens med dina åsikter. Där 1 är ”stämmer inte alls” och fem är ”stämmer mycket väl”
Nedbrytning: Kön

”Jag tycker att alla på en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor 

– det vill säga ett kollektivavtal för alla medarbetare”



Varannan ung tycker att alla 

medarbetare på en arbetsplats ska 

ha samma anställningsvillkor.

Andel som svarat 4 eller ”5 – stämmer mycket väl” på påståendet ”Jag tycker att alla på en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor – det vill säga ett kollektivavtal för alla medarbetare”



En tredjedel tycket istället att det bör vara olika avtal precis som idag. 
Den höga andelen (3) på båda frågorna indikerar dock att många är osäkra 
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Fråga: Nedan listas ett antal påståenden. Gradera från 1-5 hur väl de stämmer överens med dina åsikter. Där 1 är ”stämmer inte alls” och fem är ”stämmer mycket väl”
Nedbrytning: Kön

”Jag tycker att yrkeskategorierna arbetare och tjänsteman ska ha

olika anställningsvillkor då deras arbetsuppgifter ser olika ut”



Även gällande huruvida det är omodernt att skilja på arbetare eller tjänstemän är åsikterna blandade, 
men unga lutar mer åt att det är omodernt än tvärtom

Fråga: Nedan listas ett antal påståenden. Gradera från 1-5 hur väl de stämmer överens med dina åsikter. Där 1 är ”stämmer inte alls” och fem är ”stämmer mycket väl”
Nedbrytning: Kön
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”Jag tycker att det är omodernt att skilja på arbetare och tjänstemän”

39%
Anser att det är 

omodernt att skilja 
på arbetare och 

tjänstemän



Fråga: Vilken typ av anställning har du idag?
Nedbrytning: Kön
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Ungas anställningskategori:

De flesta unga i studien som har arbete som huvudsaklig sysselsättning, beskriver sig själva som arbetare.



Bland de som inte kommit ut på arbetsmarknaden ännu, tror dock något fler att de kommer att vara tjänstemän än arbetare. 
Ungefär en av sju tror att de kommer att ha en hybridroll om det skulle finnas

Fråga: I ditt nästa jobb tror du att du kommer att vara arbetare eller tjänsteman?
Filter: Studerande eller arbetslös     Nedbrytning: Kön
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Vilken typ av anställningsroll anses aktuell bland studerande och arbetslösa unga?
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