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Många jobbsökare väljer 
högskolestudier 

Andelen uppsagda medarbetare i 
välfärden som väljer att studera ökar. Från 
6% 2017 till 16% 2020. Majoriteten har 
valt kurser eller program på högskolenivå, 
följt av studier på yrkeshögskola. Det visar 
en undersökning som har gjorts av Jessica 
Björkquist och Hanna Forsberg, 
studerande beteendevetare vid 
Södertörns högskola och 
Linnéuniversitetet.  

Läs mer >> 

 

Nöjda jobbsökare 2020 

Varje år genomför vi en enkät bland 
jobbsökare och arbetsgivare för att mäta 
hur nöjda ni är med oss som verksamhet. 
83 procent av våra jobbsökare ger ett 
mycket positivt helhetsbetyg till 
Omställningsfonden sammanställt för  
år 2020, det är vi glada för!  

Läs mer >> 

https://www.omstallningsfonden.se/
mailto:info@omstallningsfonden.se
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/manga-jobbsokare-valjer-hogskolestudier/
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/statistik/nojdhet/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coronapandemin ger ökat behov 
av kompetensutveckling 

Var tredje yrkesarbetande i Sverige,  
32 procent, anser att behovet av 
kompetensutveckling på deras arbetsplats 
ökat under pandemin. Samtidigt uppger 
många att de saknar möjlighet till 
kompetensutveckling på sin nuvarande 
arbetsplats.  

Läs mer >> 

 

Nöjda jobbsökare ger god känsla  
i jobbet 

Arbetsmarknaden i Sverige förändras i 
snabb takt och verksamheter behöver 
kontinuerligt anpassas till nya 
förutsättningar och kompetensbehov. 
Samtidigt kan dessa förändringar vara 
svåra för den enskilde medarbetaren. 

Läs mer >> 

 

Vd-bloggen 
Eva Wikstöm 

Västra Götalandsregionen har satsat på många förebyggande insatser inom 
hälso- och sjukvården sedan 2017. Kompetensutveckling innebär många 
fördelar för medarbetaren, verksamheten och samhället i stort, och det är 
precis därför Daniel Strandman, projektledare i Västra Götalandsregionen, 
inspirerar andra regioner att följa samma spår. Läs hela intervjun >> 

 

https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/coronapandemin-ger-okat-behov-av-kompetensutveckling/
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/nojda-jobbsokare-ger-god-kansla-i-jobbet/
https://www.omstallningsfonden.se/arbeta-med-omstallning/forebyggande-insatser/andra-inspirerar/kompetensutveckling-for-att-mota-framtidens-arbetsliv/


 

  

Omställningsbarometern: Q1 2021 

Under första kvartalet 2021 blev 316 medarbetare inom välfärden 
uppsagda på grund av arbetsbrist, en minskning med 22 procent jämfört 
med motsvarande kvartal föregående år.  

Läs mer >> 

Har du blivit uppsagd på grund 
av arbetsbrist? Att bli uppsagd 
och stå utan jobb är en tuff 
situation för de flesta. Men det 
finns hjälp att få och mycket 
att göra för att snabbt hitta ett 
nytt jobb, starta eget företag 
eller påbörja en utbildning. 
Omställningsfonden är ditt 
stöd under hela processen. 

Ladda ner vår folder >> 

och läs mer om hur vi  
kan stötta dig till en  
ny sysselsättning. 

https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/statistik/omstallningsbarometern/omstallningsbarometern-q1-2021/
https://omstallningsfonden.sharepoint.com/sites/Kommunikation/Broschyrer%20och%20infoblad/Broschyrer/St%C3%B6d%20till%20jobbs%C3%B6kare.pdf


 

Omställningsfonden, 118 82  
Hornsgatan 15, Stockholm 
08-452 78 00 
omstallningsfonden.se 

Facebook LinkedIn YouTube 

 

Viktiga datum 

17/6 Information om KOM-KR för fackliga ombud >> 

24/6 Information om KOM-KR för arbetsgivare  >>  

02/9 Förebyggande insatser & nedsatt arbetsförmåga  >> 

 

https://omstallningsfonden.us3.list-manage.com/track/click?u=9a69a9b57175850ba74babde5&id=847dad1421&e=d2110373ea
https://www.facebook.com/Omstallningsfonden
https://www.linkedin.com/company/3500476/admin/
https://www.youtube.com/user/Omstallningsfonden/videos
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/kalendarium/information-och-inspiration-om-kom-kr-for-fackliga-ombud-4/
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/kalendarium/information-och-inspiration-om-kom-kr-for-arbetsgivare-5/
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/kalendarium/forebyggande-insatser-och-aktiva-omstallningsinsatser-vid-nedsatt-arbetsformaga/

