
Unga mest 
utsatta på  
jobbet
– en kortrapport ur Visions  
arbetsmiljöundersökning

Hur har du det på jobbet? När Vision ställde  
frågan till våra medlemmar blev gensvaret 
enormt. Ca 10 000 personer tog sig tid att  
besvara vår enkät. Denna kortrapport beskriver  
de yngres arbetssituation och upplevelse av  
sin arbetsmiljö. Som unga räknas här de som  
är 20 - 29 år. Visions arbetsmiljöundersökning 
2022 visar att unga ofta är utsatta i arbetslivet 
och har på många sätt en sämre arbetsmiljö  
än sina äldre kollegor.

Syftet med undersökningen är att fördjupa kunskapen om och  
beskriva Visions medlemmars arbetsmiljö. Totalt svarade 9959  
personer på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 27 procent.
Undersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under  
perioden 17 mars till 21 april 2021. Urvalet i undersökningen var 
slumpmässigt och motsvarar medlemmarnas fördelning av kön, ålder, 
sektor, region och yrkesgrupper. Av de unga svarade 360 personer  
i åldern 20-29 på enkäten, vilkas svar kortrapporten bygger på.

Hur har du 
det på jobbet? 



Välfärdens utmaningar
Offentlig sektor står inför stora utmaningar att kunna rekrytera tillräckligt med personal för 
att trygga framtidens välfärd. För att Sverige även framgent ska vara ett utvecklat välfärdsland 
är det avgörande att sektorn lyckas attrahera unga människor till välfärdsyrkena och att dessa 
nya medarbetare blir kvar. En god arbetsmiljö är en nödvändighet för att uppnå detta syfte.

2 av 10 upplever att de blir  
diskriminerade på arbetsplatsen

19 procent av de unga anger att de upplever  
sig diskriminerade på jobbet. Vanligast är att  
unga upplever sig diskriminerade på grund av  
ålder (18 procent) men 1 av 10 uppger att de  
blivit diskriminerade i arbetet på grund av kön.  
De yngre medlemmarna löper en fördubblad  
risk att bli diskriminerade jämfört med de som  
är 30 år eller äldre. 

Ungas utsatthet för sexuella  
trakasserier 

Unga medarbetare i välfärden löper en relativt  
hög risk att utsättas för sexuella trakasserier.  
Fler än var tionde ung (13 procent) utsattes  
för sexuella trakasserier på arbetet de senaste  
12 månaderna från tredje person, det vill säga  
personer som inte är anställda på arbets- 
platsen. Visions undersökning visar även på 
en stor överrepresentation avseende sexuella  
trakasserier från anställda om man jämför de  
unga med de äldre åldersgrupperna.

Sexuella trakasserier från andra personer(t ex patienter, 
klienter, kunder, elever, etc) någon gång de senate  
12 månaderna

Sexuella trakasserier från chef eller arbetskamrater  
någon gång de senate 12 månaderna

6 av 10 unga upplever att arbetet  
är psykiskt påfrestande 
 

En majoritet av Visions yngre medlemmar  
upplever att arbetet är psykiskt påfrestande.  
Andelen är dubbelt så hög om man jämför med  
de medarbetare som är 60 år eller äldre.

4 av 10 känner varje vecka  
olust att gå till jobbet 
 
Så många som 40 procent av de yngre känner olust  
att gå till arbetet varje vecka. Detta är dubbelt så  
högt som arbetsmarknaden i snitt enligt Arbets- 
miljöverket/SCB senaste undersökningar.
 

3 av 10 unga utsattes för våld  
eller hot om våld

Under den senaste 12 månaderna utsattes så många 
som 29 procent av de unga för våld eller hot om våld 
i arbetet. De yngre är tydligt överrepresenterade då 
risken att utsättas är så mycket som 3 gånger högre 
jämfört med de medlemmar som är 60 år eller äldre.



Vision vill
Att arbetsgivarna skyndsamt vidtar  

åtgärder för att förbättra de yngre  
arbetstagarnas arbetssituation
 

Delar av arbetsplatsintroduktionen ska 
hållas av både chef och skyddsombud och 
bör innehålla tydlig information om vem 
som har ansvar för arbetsmiljöarbetet, hur 
man arbetar med arbetsmiljöfrågorna på 
arbetsplatsen och vem man ska vända sig 
till om man upplever bekymmer med sin 
arbetsmiljö.

Ledarskapets förutsättningar i välfärden 
behöver förbättras så att alla chefer har 
möjlighet att prioritera arbetsmiljöarbetet 
och har de stödfunktioner som behövs för 
uppdraget. En rimlig arbetsbelastning för 
cheferna är en förutsättning för medar-
betarnas arbetsmiljö och möjlighet att 
utföra sitt jobb.

Det är nödvändigt att arbetsgivarna i 
större utsträckning arbetar löpande med 
lika rättigheter och möjligheter på arbets-
platsen för att undvika att yngre diskrimi-
neras. Arbetsgivarna har en skyldighet att 
förebygga diskriminering och detta viktiga 
arbete (de så kallade ”aktiva åtgärderna”  
i Diskrimineringslagen) ska göras i samver-
kan med facket.

Arbetsplatsens arbetsmiljöundersök-
ningar ska redovisas öppet och de unga 
medarbetarnas situation bör särskilt 
framgå. Vid identifierade behov bör 
specifika insatser för att förbättra ungas 
arbetsmiljö genomföras och åtgärderna 
följas upp år för år


