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INVOLVERAD! 

Kan inte hitta den rätta per
soner för det rätta jobbet...?



Var ska man leta 
efter unga talanger, 

var kan man få 
hjälp och vilka 

rekryteringskanaler 
finns?

Hur hittar 
jag den rätta 

personen 
för det rätta 

jobbet?



När jag väl har 
den fantastiska 
unga talangen, 

kan jag 
behålla? 

Är det svårt att 
välja en ung 
person med 

rätt kompetens 
bland många 
kandidater?

Ska 
organisationen  

dra nytta av  
att hyra en ung 

person?



Det är ett faktum att arbetsgivarna numera 
blir mer och mer ovilliga att anställa unga 
människor. Varför är det så? För det första 
är unga i de flesta fall oerfarna. De akade-
miska kvalifikationer som de ofta har upp-
fyller inte arbetsmarknadens behov, vilket 
snarare kräver färdigheter och kompetens 
än akademisk kunskap om ämnet. 

Detta leder till en tydlig obalans mellan 
utbud och efterfrågan på lediga platser 
på arbetsmarknaden; mellan vad företa-
gen begär och vad arb¬¬etssökande har 
att erbjuda. Speciellt om de unga vuxna 
kommer från en svår miljö eller tillhör 
grupper som riskerar social utslagning. 

Det är vanligt att höra klagomål från ar-
betsgivare som stöter på svårigheter att 
anställa lämpliga personer, något som är 
ganska överraskande med hänsyn till de 
höga nivåerna av ungdomsarbetslöshet 
som vårt samhälle visar.

En annan fråga som verkar påverka ar-
betsgivarens motvilja mot att anställa 
unga är fel inställning, vilket framgår av 
många undersökningar. I attityd ingår 
värderingar som ansvar, självständighet 
på jobbet, mångsidighet, anpassnings-
förmåga, lärande kapacitet. Vissa anställ-
da säger att de värderar dessa kvaliteter 
ännu mer än erfarenhet och träning. 
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Dessutom kommer arbetsgivarna i 
många fall att hävda att unga inte är en-
gagerade i jobbet. Om de inte har några 
åtaganden/ansvarsområden (barn, lån 
m.m.) kan de enkelt sluta jobbet när de 
har stött på den första kampen och gå vi-
dare till nästa eller bara njuta av lite fri 
tid.

När allt kommer omkring, så är problemet 
där. Det finns ett stort gap i förväntningar 
och behov hos potentiella medarbetare 
och arbetsgivare. Att hitta lösningen är 
mycket fördelaktig för båda parter, det är 
vad igma3 är här för!!!

I huvudet på 
arbetsgivaren...

“” Många företag, särskilt småföre-
tag, drar sig undan från att anställa 
unga arbetssökande på grund av 
de utmaningar de uppvisar. Man 
tror ofta att ung talang saknar lo-
jalitet till organisationen, är omoti-
verad, svår att hantera och vill ha 
mer för att göra mindre, förutom 
att sakna kompetens och erfaren-
het. “”

Samtliga ovanstående faktorer bidrar till 
hög arbetslöshet bland unga vuxna. 
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Det huvudsakliga målet med igma3-projektet är att främja sysselsättningen bland 
ungdomarna genom att ge arbetsgivarna rätt stöd för att söka, välja och behålla 
de unga talangerna. Projektet överbryggar skillnaden mellan arbetsgivarnas behov 
och ungas kompetenser och talanger. 

Den nuvarande situationen

“Talar vi samma språk?” “ Har vi samma idé om vad det innebär att arbeta?” Och 
om det skulle vara så, skulle det vara tillräckligt för att uppnå en matchning mellan 
utbud och efterfrågan inom ungdomssektorn?  

Delvis på grund av bristen på samarbete mellan intressenter, har arbetsgivare ofta inte 
möjlighet att hitta kompetenta, engagerade och begåvade unga arbetare. Det finns 
unga som har mycket passion och kompetens och är villiga att engagera sig, men det är 
svårt att komma in på arbetsmarknaden utan tidigare erfarenhet. Vidare kan felaktig 
kommunikation mellan arbetsgivare, anställd, rådgivningstjänster, Vuxenutbildning, yr-
kesutbildning, kommuner och/eller offentliga arbetsförmedlingar leda till en punkt som 
arbetsgivarna inte upptäcker rätt kompetens. 

En mängd organisationer, som alla använder sina egna metoder för karriärrådgivning 
och jobbplaceringar. Ändå är ansträngningarna förgäves av tre huvudorsaker:

• Det finns ingen samordning mellan dem: Samma vägledningstjänster till-
handahålls en person flera gånger eller bra tjänster erbjuds vid felaktiga 
tillfällen. Det finns inget informationsflöde från en intressent till en annan, 
vilket upprepar tjänsterna gång på gång utan att fokusera på problemen, 
kundens behov, hans brister etc.  

• Brist på professionell standard och utbildning för de professionella inom 
karriärrådgivning. 

• En nyckelaktör  deltar inte i ansträngningarna, arbetsgivaren!    
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Även om det finns många resurser för att rekrytera ny ung personal, ger dessa 
resurser ofta känslan av att arbetstagaren förlorar tid. Unga människor med svårig-
heter de nuvarande processerna skapar lätt en brist på motivation och förlust av 
självkänsla. Vidare leder det bristande samarbetet på systemnivå till: a) misskötsel 
av offentliga medel på repetitiva åtgärder, b) oförmåga att spåra resultaten och därmed 
möjlighet att utvärdera tillhandahållna tjänster, c) Försvinnande av unga vuxna från 
det offentliga systemet som kommunalt välfärd eller arbetsförmedlings-system till svart 
marknad. Eurofound uppskattar att kostnaden för ungas arbetslöshet år 2011 motsva-
rade 1,21% av BNP, dvs. en årlig förlust på 153 miljarder euro för EU.

En förutsättning för lösningen av de utmaningar som förklaras ovan är att alla loka-
la aktörer, inklusive arbetsgivare, och deras engagemang ska samarbeta i en pro-
cess av vägledning som erbjuder en verklighetsbaserad skräddarsydd modell, av lä-
rande och yrkesmässiga möjligheter för unga för att lyckas med sina framgångsrika 
företag på arbetsmarknaden.

Hur göra saker bättre?

Om du vill ha kompetent personal kommer det 
krävas lite ansträngning. Låt oss hjälpa dig att styra 

din insats och göra dem effektiva!

Igma3 erbjuder verktyg och stöd till alla 
intressenter, igma3 svarar mot behovet av nära 

samarbete mellan arbetsgivarna och övriga 
intressenter (Arbetsförmedling, Yrkesutbildning och 
Vuxenutbildningsorganisationer, rådgivare, m.m.).
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Vad finns i igma-metoden för 
en arbetsgivare?  

igma-metoden erbjuder en innovativ lösning för arbetsgivaren att bredda rekry-
teringsprocesserna för att locka unga, kompetenta och begåvade medarbetare 
enligt arbetsgivarens krav och behov. 

Lösningen är baserad på arbetsgivarnas medverkan i lokala och regionala in-
tressentnätverk med representation av offentliga arbetsförmedlingstjänster, 
rådgivningstjänster och icke-statliga ungdomsorganisationer för att förbättra möj-
ligheten till arbetsmatchning, eftersom igma3-metoden erbjuder verktyg som är 
inriktade på samordning av strategier mellan organisationer och förvaltningspro-
cesser för unga vuxnas integration i arbetet. Arbetsgivare som deltar i igma3 kom-
mer att dra nytta av nätverkande och hitta intressenterna som hjälper dem att 
få lämpliga kandidater för sina lediga platser och enligt önskad profil. Införandet 
av ett arbete som går vidare med uppföljning och ledning av den unge, vilket ger 
garantier för framgång i utförandet av jobbet. Ett sådant samarbete kan garantera 
rätt matchning från början genom att ge arbetsgivaren verktygen för att utfor-
ma den profil som behövs, rekryteringsprocessen och bedömningsmetoderna från 
start. 

Nätverkandet av sysselsättningstjänster, utbildning, social insättning, icke-statliga 
organisationer och arbetsgivare på lokal nivå möjliggör större effektivitet när det 
gäller ungas vägledning och utbildning och bättre införande på arbetsplatsen.
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Varför bli involverad?   

 9 Få tillgång till igma3 e-plattform för utbildning av intressentnätverk  vid 
coachning, profilering och bedömning av de unga vuxna för att bättre matcha 
arbetsgivarens behov.   

 9 Gör dig redo att använda verktyg som underlättar unga vuxnas profilering 
och bedömning för att säkerställa rätt match mellan tillgänglig kompetens 
och arbetsgivarens behov.  

 9 Bli en del av ett nätverk för praktik inom yrkesutbildning och få möjlighet att 
få lämplig utbildning av personer för de positioner du behöver.

 9 Bli en del av det transnationella nätverket av yrkesverksamma som arbetar 
med rådgivning och sysselsättning för att utbyta kunskap och expertis inom 
detta område.

 9 Gör ditt företag en del av intressegruppen! Var inblandad i din regions lokala 
utveckling.

 9 Ge feedback för att forma den framtida arbetskraften.

 9 Var i kontakt med rådgivare, rekryterare, yrkesutbildningsorganisationer och 
bli den första att få veta om möjligheter till lärlingsutbildningar, praktikplat-
ser och finansieringsmöjligheter för att anställa unga vuxna.

 9 Lär dig hur ditt företag kan dra nytta av att anställa unga vuxna! 
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Varför anställa unga vuxna?

Det tvåfaldiga tillvägagångssättet av igma3 kan hjälpa oss att övervinna de hinder/
uppfattningar som hindrar oss från att anställa unga människor. Å ena sidan syftar 
igma3 utbildningsverktyg till att bättre förbereda den unga vuxen för den verkliga 
arbetsmiljön, och å andra sidan främjar intressentnätverket effektivitet och profes-
sionalitet bland berörda parter (rådgivare, rekryteringsbyråer, arbetsförmedlingar 
och arbetsgivare m.m.). igma3 gör det verkligen enkelt!!! 

När du lämnar bakom dig skepticismen när det gäller att anställa unga, kom ihåg 
att de har mycket att bidra och kan spela en viktig roll för att hjälpa dig att växa och 
utveckla en organisation. 

Och här är varför:  

• Det är in investering i din framtida arbetskraft och industri.

• Det är ett sätt att utnyttja talang i ditt samhälle eller region.

• Unga människor är ofta tekniskt kunniga och kan komma med nya idéer. 

• Coachning av unga vuxna bidrar till utvecklingen av kompetensen hos che-
fer och högre tjänstemän.

• Att vara involverad i utbildning är ett sätt att hålla sig uppdaterad med ut-
vecklingen inom din bransch.

• Att ha ung personal kan vara bra för ditt rykte och för att utveckla tjänster 

och produkter till ungdomsmarknaden.
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Ta in en ny bild i 
din organisation!

Unga personer är mycket energiska: De har ett överflöd av energi och är mycket 
törstiga för ny kunskap. Detta kan överföras till deras kollegor och hjälpa till att 
“skaka upp saker” på arbetsplatsen. En sak kan du vara säker på när det kommer 
till unga vuxna, de kommer att vara väldigt entusiastiska. Du kan vara säker på 
att de kommer att vara glada över sitt första “riktiga” jobb och mycket angelägna 
om att lära sig och utveckla sin karriär.

Unga tenderar att gå den extra milen, för att göra ett bra intryck som kommer att 
vara och bevisa vad de kan göra. Eftersom de är mycket angelägna om att delta och 
bidra kan de inspirera sina kollegor att göra det också.

“De kommer att vara stolta över sitt första ‘riktiga’ jobb, och kommer alltid att 
gå den ’extra milen’.”

Unga medarbetare kan hjälpa till med att utveckla kompetensen hos din ar-
betsstyrka: Unga personer kan hjälpa till att utvidga arbetskraften. När du ut-
formar en framgångsrik rekryteringsprocess du kan resultera i mer framgångsrika 
resultat än väntat. Till exempel, introduktion av en ung person i ett team ger resten 
av personalen möjlighet att utveckla sina egna färdigheter, till exempel i utbildning, 
mentorskap och ledning. Dessutom kan en ung person få in nya och friska kunska-
per och perspektiv, bidra med nya idéer och lösningar och öka god konflikt med 
värdefulla resultat för teamet och organisationen. Slutligen kan unga medar-
betare hjälpa till genom att överföra sin entusiasm till teamet och hjälpa till att 
undvika de konsekvenser som vardagliga rutiner kan ha för ett team, till exempel 

fenomenet «grupptänkande».

“De är drivna och ivriga att lära sig”
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Unga människor kommer med fördelar: De må sakna er-
farenhet, men unga anställda är i allmänhet lättare att träna upp, på grund 
av att de är drivna ivriga att lära sig och har inte erfarenheter som redan 
utvecklat deras arbetsbeteende och sinne. 

“Att anlita en ung person kan ge dig inflytande i den typen av anställd de blir. 
Du kan arbeta med dem för att uppmuntra gemensamma värderingar 
och god praxis från början.”

En undersökning som utförts av Storbritanniens Kommission för Kysselsätt-
ning och Kompetens (UKCES) visar att de främsta anledningarna till att ar-
betsgivare söker ungdomar är:

• förmåga att formas (32 % av arbetsgivarna).

• entusiasm (30 % av arbetsgivarna).

• viljan att lära sig (20% av arbetsgivarna).

I rätt miljö och med rätt vägledning och tillsyn kan unga 
människor utmärka sig inom ett företag och överraska 
även de mest oroliga arbetsgivarna

12



Skörda fördelarna 
av igma3

En annan användbar rapport sammanställd av Business in the Community i 
Storbritannien, lifter fram fem huvudorsaker till varför företagen ska inves-
tera i unga personer baserat på synpunkter och erfarenheter från nästan 
800 arbetsgivare:

1 Växande talang och arbetskraftsplanering: Att utvidga 
“talangsledningen” bidrar till att säkra framtida tillväxt och ger en 
konkurrensfördel. 

2 Unga människors unika färdigheter, attityder och motivation:  
Arbetsgivarna sa att unga hade en vilja att lära sig (47%), nya idéer och 
nya tillvägagångssätt (43%) och motivation, energi och optimism (42%). 
Om unga är kvalificerade kan de bidra med mer aktuell kompetens och 
utbildning i organisationen. Unga människor tenderar att vara unikt 
anpassade till teknik och sociala medier.

3 Mångfald i arbetskraften: Arbetsgivarna inser behovet av att ta in unga 
människor för att se till att mångfalden i deras arbetskraft också speglar 
deras kundbas. En mer mångsidig arbetskraft erbjuder olika perspektiv, 
färdigheter, värderingar och erfarenheter. 

4  Arbetsgivar-varumärke: Arbetsgivare tar unga människor in i sina 
organisationer för att engagera sig i deras intressegrupp, vilket 
förstärker deras arbetsgivar-varumärke. 

5 Kostnadseffektivitet: Det är mer kostnadseffektivt att öka din egen 
arbetskraft, snarare än att försöka köpa in kompetens och talang 
senare. Flera internationella studier visar avkastningen på investeringar i 
lärlingar till arbetsgivaren, att arbetsgivare kan återhämta sina kostnader 
inom ett eller två år efter att träningen avslutats.  
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Igma-metoden

Education

Employ
er 

Municipality

NGOs

Labour
market

VET

Counselors

Målet med igma3-metoden är att sä-
kerställa effektiv vägledning av unga 
vuxna till utbildning och arbetsmark-
nad genom samordnade åtgärder på 
intressentnivå samt framstegsförvalt-
ning för social integration. Ett viktigt 
element i metoden är arbetsplace-
ringsstrategier och metoder som kar-
riärrådgivarna kan använda för att 
involvera arbetsgivare i bedömning 
och rekrytering på grundval av ar-
betsgivarnas behov. En av huvudnyck-
larna till framgång är introduktion av 
fallchefen (Case Manager) som följer 
den enskilda utvecklingen i samarbete 
med relevanta professionella i nätver-
ket.

igma-metoden har genomförts fram-
gångsrikt i 8 EU-länder, nämligen Sve-
rige, Nederländerna, Grekland, Norge, 
Cypern, Spanien, Storbritannien och 
Ukraina. Intressentnätverk i alla part-
nerländer bekräftade att metoden 
är mycket relevant för att förbättra 
kvaliteten på tjänsterna med indivi-
duella behov i centrum. Metoden var 
anpassad till olika grupper med långt 
avstånd till arbetsmarknaden med få 
för att nämna nyanlända flyktingar. 
Lågutbildade och personer med olika 
typer av funktionsnedsättningar. 

Den genomsnittliga framgångsgraden 
för målgruppsintegration i utbildning/
sysselsättning i pilotaktiviteterna var 
mellan 60 och 70% i alla partnerlän-
der.
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igma e-learning plattformen

igma3-utbildningen erbjuds deltagare i ett regionalt intressentnätverk som inklu-
derar personer som för närvarande arbetar med ungdomar, vuxenutbildning, fri-
villigt arbete eller arbetsmarknaden. De yrkesverksamma som deltar i kursen ingår 
i ett ständigt utvecklande regionalt intressentnätverk, bestående av: 

• Arbetsgivare,
• Utövare (rådgivare),
• Besluttagare,
• Ungdomsorganisationer/Icke-statliga organisationer,
• Andra personer eller organisationer som arbetar med ungdomar

I Moodle-plattformen kan deltagarna hitta stödmaterial: litteratur, exempel, öv-
ningar för deltagare, stödmaterial för deltagare och liknande. Dessa material kan 
användas i kombination med övningarna som anges i läroplanen. 

E-plattformen erbjuder kursen innehållande 4 moduler på 7 språk (Engelska, 

svenska, grekiska, spanska, holländska, ukrainska och norska).

Om du vill logga in på http://elearning.igma3.eu/ e-learning plattformen och 
följa igma3-kursen, kontakta partnern i ditt land för att få dina inloggnings-
uppgifter idag!!!
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euprojects@dimitra.gr
www.dimitra.gr

eu@mmclearningsolutions.com
www.mmclearningsolutions.com

info@revalento.nl
www.revalento.nl

info@documenta.es
www.documenta.es

info@ecwt.eu
www.ecwt.eu

spv.smov@gmail.com
www.smov.vn.ua 

Kontakta partnern i ditt land 
för mer information !

Projektkoordinator:

Projektpartners:

Bergsbrunnagatan 1,  
753 23 Uppsala, Sweden

T  +46 18680000

E  info.uppsala@folkuniversitetet.se

www.folkuniversitetet.se


