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Svenskarnas självförtroende i arbetsintervjuer – undersökning i urval 
 
Undersökningen genomfördes i december 2017 av YouGov på uppdrag av Bredband2. 
Svaren är baserade på 1000 svenska respondenter i åldrarna 18 och uppåt. 
 
 

- 75 procent av svenskarna anser att deras chanser är ganska goda (55 %) eller goda 
(20 %) att få ett arbete enbart baserat på deras personlighet. 
 

- 21 procent av dessa anser att deras sociala kompetens och förmågan att känna sig 
bekväm med andra människor är anledningen till att deras chanser är goda att lyckas 
på arbetsintervjun. 

 
- 19 procent anser att deras förmåga att anpassa sig till nya situationer är anledningen 

till att deras chanser är goda att lyckas på arbetsintervjun. 
 

- Yngre människor skattar sin sociala kompetens lägre än äldre. Endast 14 % av 18-29 
ser sin sociala kompetens som anledningen att lyckas i en arbetsintervju medan 
motsvarande siffra för människor över 60 är 27 %. 

 
- Yngre människor skattar sin förmåga att lära sig snabbt och övertyga andra om den 

egna förmågan högre än vad äldre gör. Cirka 22 % av 18-39-åringar anser att 
förmåga att vara snabblärd är en anledning till framgång jämfört med 12 % av 
svenskar mellan 50-59. 

 
- Män anser sig vara bättre än kvinnor på att prata om vilket ämne som helst på ett 

intelligent sätt. Endast 1 % av kvinnorna uppgav detta som en anledning till framgång 
medan motsvarande andel var 9 % för männen.  

 
- Av de som svarade att deras chanser var låga att få ett arbete enbart baserat på sin 

personlighet, svarade 17 % att deras arbetslivserfarenhet var viktigare än deras 
personlighet. 

 
- 40-49-åringar har högst självförtroende och hela 27 % anser att deras chanser är 

goda att få ett jobb enbart baserat på sin personlighet. 
 
  


