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YPAI 2020 

De viktigste egenskapene

young professionals verdsetter

ved valg av arbeidsgiver.

YPAI 2 
Viktigst ved valg  
av arbeidsgiver:

De mest attraktive  

arbeidsgiverne ifølge  

young professionals.

Last ned

YPAI 1

De mest  

attraktive  

arbeidsgiverne:

Analyse av resultatene, erfaringer

og konklusjon på hvordan man

kan bli en mer attraktiv arbeidsgiver

for young professionals.

Last ned

YPAI 3

Hvordan bli  

en attraktiv  

arbeidsgiver: 

Covid-19
Undersøkelsen ble

sendt ut i starten av

Covid-19-pandemien.

Det betyr at resultatene

indikerer hva målgruppen

har sett etter under den

nåværende situasjonen

og gir oss en indikasjon

på hva som vil være

viktig i fremtiden.

YPAI 2020 består av:  

Årets utgave av Young Professional Attraction Index, YPAI,
består av tre ulike rapporter. Last ned alle rapportene eller
kun den du finner mest interessant, og la dem hjelpe deg
med å bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver.



YPAI 2020 . 3

Dette er YPAI

Klikk her for å lære mer om undersøkelsen, lese den  
internasjonale rapporten og alle tidligere YPAI-rapporter.  

63% 
Kvinner 

37% 
Menn 

 2.054
Totalt

Arbeidstaker   55%

Student   30%

Jobbsøker 12%

Annet  3%

Økonomi    17% 

Teknologi    13% 

Naturvitenskap   12% 

IT  10%

Humanetiske fag   9%

Annet   9% 

Salg/Markedsføring   7%

Pedagogikk/lærer  6%

HR/administrasjon/ 
ledelse 6%

Kommunikasjon 4% 

Jus  3%

Sosiologi/psykologi   3%

Vet ikke  2%
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Young Professional Attraction Index, YPAI, er til for  
å hjelpe arbeidsgivere som deg med å forstå hva
fremtidens arbeidstakere, young professionals, anser
som viktigst ved valg av arbeidsgiver. Innsikten fra YPAI
har som mål å gi arbeidsgivere en dypere forståelse for  
hvordan attrahere, rekruttere og utvikle young profes- 
sionals. Denne undersøkelsen har blitt gjennomført i  
Norge 4 år på rad av rekruttering- og bemanningsbyrået  
Academic Work i samarbeid med Kantar TNS.



YPAI 2020 . 4

Viktigst ved valg av arbeidsgiver

Arbeidsmarkedet er kandidatenes marked. De velger ikke bare hvor de skal 

jobbe, men også hva de skal studere, og med det bestemmer de hvilken 

kompetanse som finnes på markedet. Vi vet allerede at etterspørselen 

etter utviklere og ingeniører kommer til å være dobbelt så stor som antall 

kandidater innen 2030. For arbeidsgivere betyr det større konkurranse om 

de riktige personene med den rette kompetansen. Det kommer til å bli 

tøft, men det er noen verktøy man kan ta i bruk for å bli en mer attraktiv 

arbeidsgiver slik at man tiltrekker seg de rette personene. Et godt første 

skritt er å få kunnskap om hva morgendagens arbeidstakere ser etter når 

de skal velge sin fremtidige arbeidsgiver.

De viktigste egenskapene  
ved valg av arbeidsgiver

1. Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø 79%

2. Karriere- og utviklingsmuligheter 52%

3. Lønn og insentiver 51%

4. Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 50%

5. Godt lederskap og gode sjefer 46%

6. Fleksibilitet og «work-life balance» 38%

7. Selskapets kultur og verdier 32%

8. Tydelige forventninger og mål til meg 21%

9. Likestilling, mangfold og bærekraft (CSR) 21%

10. Selskapets rykte og omdømme 17%

 

Total

Her er de 10 viktigste  
egenskapene for young  
professionals når de  
velger arbeidsgiver
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Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø 79% 71% 84% 79% 80% 72%

Karriere- og utviklingsmuligheter 52% 56% 51% 54% 53% 70%

Lønn og insentiver 51% 59% 47% 55% 53% 56%

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 50% 49% 50% 46% 58% 47%

Godt lederskap og gode sjefer 46% 41% 49% 41% 43% 43%

Fleksibilitet og «work-life balance» 38% 37% 39% 48% 44% 38%

Selskapets kultur og verdier 32% 27% 34% 38% 35% 27%

Tydelige forventninger og mål til meg 21% 22% 21% 18% 17% 23%

Likestilling, mangfold og bærekraft (CSR) 21% 13% 26% 16% 20% 19%

Selskapets rykte og omdømme 17% 18% 17% 17% 17% 22%

Forskjellen mellom  
ulike fagområder

Total Menn Kvinner IT Teknologi Økonomi

Hva som anses som viktigst for young professionals  

varierer avhengig av hva de har studert eller jobber innen.  

Det er derfor viktig at arbeidsgivere tilpasser kommunikas-

jonen og tilbudene til den spesifikke målgruppen de ønsker 

å attrahere. Her er de 10 viktigste egenskapene for young 

professionals nå de skal velge arbeidsgiver. 

Topp 1 Topp 2 Topp 3
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Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø    

Vi ser det år etter år: Gode kolleger og et godt 

arbeidsmiljø er den viktigste faktoren for young 

professionals i valg av arbeidsgiver. Young profes-

sionals vektlegger trivsel, tillitt og tilbakemeldinger 

når de beskriver hva et godt arbeidsmiljø er for 

dem. De ønsker å føle seg velkomne, sett og hørt 

og bli verdsatt for både sin kompetanse, men 

også de mellommenneskelige ferdighetene. Som 

arbeidsgiver er det derfor viktig å være tydelig i 

rekrutteringsprosessen hvordan arbeidsmiljøet er, 

og hvordan dere aktivt jobber for å knytte sterkere 

bånd og øke trivselen på arbeidsplassen.

Karriere- og utviklingsmuligheter 

At selskaper er tydelige allerede i rekrutterings- 

prosessen om hvilke utviklingsmuligheter som  

finnes i rollen og i selskapet, er svært viktig for 

young professionals. Det å få muligheten til å få 

ansvar tidlig, og kunne tilegne seg ny kunnskap er 

Definisjon  
av egenskapene

Denne guiden er laget for å gi en større forståelse for hva 
egenskapene som blir tatt frem i undersøkelsen betyr for 
målgruppen, siden vi vet at egenskapen kan bety ulike ting 
for ulike mennesker. Les mer om hvordan egenskapene har 
blitt definert her.

«Gode kolleger og godt arbeidsmiljø  
betyr at det er en god kultur i bedriften.  
At man føler seg velkommen, hørt og sett, 
og at man verdsetter hverandres nærvær 
og kompetanse.»

Young professional om gode kolleger og et godt arbeidsmiljø
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motivasjonsfaktorer, og målgruppen søker både 

faglig, men også personlig utvikling. Young 

professionals trekker frem at åpen kommunikasjon, 

tillitt og klare mål er nøkkelen for å trives i jobben 

og for at man skal bli værende i selskapet lenge. 

Som arbeidsgiver er det derfor viktig at man  

initierer utviklingssamtaler, gir alternativer og 

sammen med den ansatte setter mål for hvordan  

ta neste karrieresteg – forhåpentligvis innad i 

selskapet.

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 

Arbeidsoppgaver som oppfattes som utfordrende 

og interessante, i tillegg til at det er en variasjon i 

oppgavene er noe målgruppen vektlegger høyt når 

de skal velge arbeidsgiver. Oppgavene bør lede til 

faglig utvikling og derfor er nye utfordringer viktig. 

Det påvirker mestringsfølelsen og motivasjonen. 

Det å få muligheten til å ha et sideprosjekt som 

samsvarer med den ansattes egne interesser, vil 

gagne både den ansatte i form av utvikling og 

variasjon i arbeidsoppgavene, og som arbeidsgiver 

får du en mer motivert ansatt og muligens viktige 

ideer og løsninger for selskapet. Det er imidlertid 

viktig at nivået på utfordringene og variasjonen 

balanseres for å unngå at stressnivået blir for høyt. 

For å unngå dette er tydelig kommunikasjon og 

tett dialog, i tillegg til felles målsetting essensielt.  

Godt lederskap og gode sjefer 

Young professionals ønsker ledere som jobber 

både for selskapets, og de ansattes beste.  

Lederskapet i selskapet har en sterk påvirkning 

på medarbeidernes utvikling og trivsel, og derfor 

noe som vektlegges høyt for mange ved valg av 

arbeidsgiver. Young professionals trekker frem at 

de ønsker ledere som er til stede, tydelige, ærlige 

og oppmerksomme. Sjefen eller lederen bør være 

personlig (uten å være for privat), og tilrettelegge 

for åpen dialog og tilbakemeldinger.  

«Variasjon er svært viktig for meg for å  
kunne prestere på topp, og jeg ønsker  
både variasjon i arbeidsoppgaver og  
arbeidsmetode. Det er motiverende!» 
Young professional om varierte arbeidsoppgaver

«Ledere som ser deg, gir deg tillitt  

og lytter til hva du sier gir deg følelsen 

av at du betyr noe for bedriften.»
Young professional om godt lederskap
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Lønn og insentiver 

At lønn er på topplisten ved valg av arbeidsgiver, 

er nesten en selvfølge. Lønnen bør være konkur-

ransedyktig i henhold til markedet, og gjenspeile 

ansvaret i rollen. Young professionals vil ha betalt 

for innsatsen og engasjementet de legger ned i 

jobben og bli belønnet med bonuser eller andre 

insentiver når de har gjort noe ekstra bra.  

Men hva er gode insentiver og bonuser: 

• Ekstra ferie- og avspaseringsdager 

• Forretningsreiser 

• En god pensjonsordning 

• Subsidiert trening   

Fleksibilitet og «work-life balance» 

Det at man har muligheten, til en viss grad, å  

styre sin egen arbeidshverdag er viktig for young 

professionals. Noen anser fleksibilitet som en 

bonus, mens andre ser på det som en selvfølge. 

Mangelen på fleksibilitet kan imidlertid gi en følelse 

av å bli kontrollert. Ønsket om fleksibilitet behøver 

dog ikke å være mer komplisert enn å gi de ansatte

muligheten til å jobbe hjemmefra. Og, er det én 

ting pandemien i 2020 har lært oss, er det at  

teknologien finnes og det er mulig å opprettholde 

en god kommunikasjonsflyt og selskapskultur, selv 

fra hjemmekontoret.  

I årets undersøkelse er «work-life balance» tatt 

frem av målgruppen, sammen med fleksibilitet. 

Dette vitner om at det å ha et tydelig skille mellom 

arbeid og fritid, og ha mulighet til komme seg  

etter perioder med høyt arbeidspress er viktig for 

motivasjonen og fremtidig prestasjon.

«Jeg ønsker en konkurransedyktig lønn 
som står i stil med arbeidsinnsatsen.  
Ekstra godt arbeid bør bli belønnet, men 
det trenger ikke være i form av penger.  
Det viktigste er at det skal lønne seg å gjøre 
en god jobb. Det fremmer motivasjon!» 
Young professional om lønn

«Fleksibilitet handler for meg om mulig- 
heten til å påvirke min egen arbeidshverdag  
i form av arbeidsmetode og hvordan jeg 
strukturerer min egen tid. I en deltidsjobb  
kan det handle like mye om frihet til 
å velge arbeidsdag selv og variasjon i 
arbeidsoppgaver.»
Young professional om fleksibilitet
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Selskapets verdier og kultur 

Young professionals ønsker å jobbe for arbeids- 

givere som har et verdisett som står i stil med deres 

egne verdier. Det betyr både hvordan man ser på 

verden rundt seg, men også hvordan man jobber 

sammen i selskapet. Arbeidsgivere med en misjon, 

visjon eller forretningsidé som ikke står i stil med 

ens egne verdier blir ofte valgt bort av young  

professionals. Young professionals vektlegger  

blant annet åpenhet, god kommunikasjon og  

at man opplever å bli støttet av medarbeidere og  

ledere. Kulturen bygger det interne fellesskapet  

og er viktig for motivasjon, drivkraft og prestasjon.   

Likestilling, mangfold og bærekraft (CSR) 

CSR fortsetter å være på listen over de viktigste 

egenskapene, men i år har young professionals 

definert egenskapen ved å fremheve likestilling, 

mangfold og bærekraft. Fokuset har dreid seg fra 

å handle om hovedsakelig bærekraft og miljø til å 

handle mer om likestilling og mangfold. Målgruppen 

ønsker å jobbe i et selskap som har samme verdisett  

som dem selv, og hvor likestilling, mangfold og  

bærekraft er en prioritet hos arbeidsgiveren. Som 

arbeidsgiver er det derfor viktig å kommunisere 

dette, gjennom å ha et mangfold i selskapet og 

aktivt jobbe for å skape et mer likestilt og 

inkluderende miljø.  

«Selskapets kultur og verdier  

skaper samhold. Det er viktig for 

meg å føle tilhørighet til selskapet 

og stolthet i jobben jeg gjør.»
Young professional om verdier og kultur

«Jeg ønsker å bli verdsatt for de oppgavene 
jeg gjør, og jeg ønsker å bli likestilt med de 
jeg arbeider med. For meg betyr "likestilling, 
mangfold og bærekraft" at jeg som ansatt 
blir sett og hørt, at min kompetanse blir  
tatt seriøst, uavhengig av kjønn, legning, 
etnisitet og bakgrunn.» 
Young professional om likestilling
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Tydelige forventninger og mål til meg  

Det at tydelige forventninger og mål blir sett på 

som en av de viktigste faktorene ved valg av  

arbeidsgiver av young professionals, forteller  

noe om hvilket lederskap de ønsker. De ønsker 

ledere som er tydelige på hva som forventes av 

de i rollen, og hva de bør jobbe mot. Tydelige mål 

motiverer, og de bør settes av arbeidsgiveren og 

medarbeideren sammen. Det vil tydeliggjøre hvilke 

arbeidsoppgaver som bør prioriteres i tider med 

høyt press, og hvilke oppgaver som kan nedpriori-

teres i perioder. I tillegg til å sette mål er det viktig 

å diskutere hva som skal til for å nå målet. Ved  

å presentere tydelige forventninger og sammen 

sette mål, vil det bidra til mindre forvirring og  

frustrasjon og man vil få en mer motivert ansatt 

som presterer bedre.  

«Jeg ønsker å kunne med stolthet  

si hvor jeg jobber, og hva jeg  

jobber med. Man vil ikke havne i  

en situasjon der man føler at man 

må ‘kamuflere’ hvor man jobber.»
Young professional om selskapets rykte

Selskapets rykte og omdømme 

Selskapets rykte og omdømme er viktig når man 

skal attrahere og rektuttere young professionals. 

Hva sier omverdenen om selskapet, og hva sier 

medarbeiderne om arbeidsplassen? Omdømme 

handler vel så mye om hva medarbeiderne forteller  

i sine nettverk, som hva som skrives i avisene. Av 

alle faktorene som anses som viktig for young pro-

fessionals, kommer selskapets rykte og omdømme 

nederst på listen. Målgruppen anser ikke det som 

viktigst, men har selskapet et dårlig omdømme er 

det en god grunn til å ekskludere selskapet når de 

søker jobb. Young professionals ønsker å jobbe hos 

en arbeidsgiver med gode  verdier som stemmer 

overens med deres egne, og at de kan være stolte 

av hva selskapet tilbyr og leverer.  

«Det er motiverende å ha definerte mål 
å arbeide mot. Dette kan også samkjøres  
med en forventning om utvikling og  
fremgang i tillegg til mål for hva man  
skal levere på sikt.»
Young professional om forventninger og mål
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Trender 
og konklusjon  

Sammenlignet med resultatene fra 2019 forblir store 

deler av listen konstant, bortsett fra en liten endring 

på topp 3 hvor «Utfordrende og varierte arbeids-

oppgaver» byttes ut med «Lønn og insentiver».

Egenskapen som i fjor het «Fleksibilitet; arbeids-

tid og -sted» endret seg til å inkludere begrepet 

«Work-life balance» som betyr at arbeidstakeren 

har en god balanse mellom arbeidsliv og fritid. 

CRS var også på topplisten i 2019, men viktigheten 

av ens potensielle arbeidsgivers CSR-initiativ har mer 

enn doblet seg til at nå 21% anser det som en av de 

viktigste egenskapene. Dette kan også være påvirket 

av at årets egenskap har tatt frem «Likestilling, 

mangfold og bærekraft» i beskrivelsen av CSR.

Vi vet det kan være utfordrende å identifisere hvilke tiltak 
du skal presentere til resten av organisasjonen. Vi har derfor 
samlet de viktigste trendene og konklusjonene fra denne 
delen av YPAI 2020.

59% av menn mener  
lønn er en av de viktigste 
egenskapene ved valg av  
arbeidsgiver, mens kun 
47% av kvinner mener  

det er viktigst. 

Kun 13% av menn anser CSR  
som viktig, mens 26% av kvinner 
mener CSR er viktigst ved valg  

av arbeidsgiver.
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Innovasjon er ikke lengre å finne på listen, selv om 

mange av selskapene på topplisten er det man kan 

beskrive som innovative bedrifter. Dette tyder på 

at innovasjon er noe som målgruppen forventer at 

deres potensielle arbeidsgivere jobber med – en 

hygienefaktor.

«Tydelige forventninger og mål til meg» er ny 

på listen og 21% anser den som viktigst. Av de 

ulike gruppene er det young professionals innen 

økonomi som anser det som viktigst med 23%.

Når det kommer til «Fleksibilitet og ‘work-life 

balance’» er det stor forskjell mellom de ulike 

gruppene. 48% av de med IT-bakgrunn anser 

det som den viktigste egenskapen og 44% av de 

som har studert teknologi-fag, mens bare 38% av 

young professionals innen økonomi anser denne 

egenskapen som viktigst. 

Om vi skal dra slutninger til corona-situasjonen 

som vi har stått ovenfor i 2020, så ser vi tendenser 

til at «Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø»  

er blitt enda viktigere i år, i tillegg til at «Tydelige 

forventninger og mål til meg» er ny på listen.  

I usikre tider er det enda viktigere for young  

professionals at ledere er tydelige i hvilke  

forventninger som ligger til grunn og at man  

har gode kolleger rundt seg som støtter en. 
Flere kvinner enn menn mener 

godt lederskap og gode  
sjefer er viktigst. 

Young professionals  
innen teknologi verdsetter  

utfordrende og varierte oppgaver 
mer enn young professionals  

innen IT og økonomi. 

Nesten 8 av 10 norske  
young professionals  
mener gode kolleger  
og godt arbeidsmiljø  

er viktigst.
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Om Academic Work  

Academic Work ble grunnlagt i Sverige i 1998. I dag er vi et  

internasjonalt selskap med kontorer i Norge, Sverige, Danmark,  

Finland, Sveits og Tyskland. Vi er eksperter på studenter og  

nyutdannede i starten av sin karriere – young professionals.  

Vi har siden starten hjulpet over 140.000 young professionals med  

å starte sin karriere, i tillegg til å løse våre kunders rekrutteringsbehov 

og hjelpe dem med å vokse. Vi er eksperter med dyp kunnskap  

om bransjetrender, talent sourcing, bemanning og rekruttering.  

Vi streber alltid etter å utvikle våre kundeforhold, noe som betyr  

at vi er personlige, transparente og kundeorienterte i alt vi gjør.  

Om undersøkelsen  

Young Professional Attraction Index er gjennomført av Academic 

Work i samarbeid med Kantar TNS – verdens ledende aktør innen 

markedsundersøkelser. Kantar TNS har mange års erfaring med 

omdømmestudier for ulike interessegrupper, både for allmennheten 

og selskaper. 

Egenskapene og selskapene i denne rapporten kommer fra en  

separat forundersøkelse hvor respondentene, med sine egne ord, 

beskrev hva de anså som viktigst ved valg av arbeidsgiver. Svarene  

ble så kategorisert og la grunnlaget for hovedundersøkelsen. 

Les mer om undersøkelsen her. 

SKREDDERSYDD 

YPAI-PRESENTASJON 

FOR DITT SELSKAP  

Ønsker du å lære  
mer om young  

professionals og få 
en dypere forståelse 
av undersøkelsen? 

Eller kanskje du 
trenger hjelp med  
å implementere  

denne kunnskapen  
i ditt selskap? 

Meld din interesse  
for en skreddersydd  
presentasjon for deg  
og dine kolleger her.

Vi har hjupet over

140.000
young professionals med  

å finne ny jobb

Mer enn

20 års 
erfaring innen rekruttering  

og bemanning

379 MEUR 
i omsetning i 2019


