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Utbildning – arbetsgivarnas eget recept för fler un gdomsjobb  
 

Breda satsningar på utbildning och lärande i arbets livet är receptet när arbetsgivarna 

själva får peka ut vägen mot minskad ungdomsarbetsl öshet. 

Förändringar av LAS – den flitigt debatterade lagen  om anställningsskydd – är minst 

viktig enligt chefer i privata och offentliga organ isationer. 

 

Trots den höga ungdomsarbetslösheten uppger fler än var fjärde arbetsgivare (28 procent) 

att de idag inte får tag i rätt kompetens. Högst på önskelistan för de 327 offentliga och privata 

arbetsgivare som har svarat står ingenjörer och lärare men även efter tandläkare, tekniker, 

socionomer, sjökaptener och läkare är suget stort.  

Undersökningen har utförts för rekryterings- och bemanningsföretaget Proffice av TNS-Sifo. 

– Det här är högintressant läsning för både våra politiker och unga på väg ut i livet, säger 

Carina Björkefors, nordisk försäljningsdirektör Proffice och fortsätter: 

– Arbetsgivarna ropar efter utbildning och erfarenhet. Här finns stor förbättringspotential för 

att öka matchningen och fylla de stora behov av kompetens och erfarenhet som finns. Målet 

är att på sikt skapa möjligheter att få bukt med ungdomsarbetslösheten. 

I undersökningen finns uppgifter som kan ge hopp till de äldre som känner sig förbisedda på 

dagens arbetsmarknad: 

På frågan om de skulle kunna tänka sig att anställa en person som har stor kompetens men 

som är över 50 år, svarar bara 2 procent av företagen nej, 96 ja och 2 procent vet ej. 

 En annan uppseendeväckande siffra rör företagens inställning till gränslös rekrytering: 

Hälften av arbetsgivarna säger att de inte kan tänka sig att rekrytera utanför Sverige gränser, 

18 procent vet ej och bara 32 procent säger ja.  

– Det är en förvånande inställning, inte minst efter snart tjugo år med den fria rörligheten 

inom EU och EES. Det är viktigt att följa upp och se vad som ligger bakom det resultatet, 

säger Carina Björkefors. 

För mer information kontakta  
Carina Björkefors, nordisk försäljningsdirektör Proffice AB, +46 708 33 57 07.  
Kontakta presschef Maria Uggla, 0733-57 00 32, för undersökningen i sin helhet.   
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