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Många hinder för sommarjobb hos
småföretagare
En av fem småföretagare anställer ungdomar under årets semesterperiod.
Sommarjobben skulle kunna bli fler om de praktiska och ekonomiska hindren
var mindre. Det visar en färsk undersökning från Företagarförbundet och
ekonomiföretaget Visma.
− Företagen har ofta svårt att matcha rätt personer till sina lediga jobb. När
det gäller semestervikariat för ungdomar blir det ännu tydligare. Det är synd,
eftersom ett sommarjobb kan vara ett viktigt första steg ut på
arbetsmarknaden för unga människor, säger Mats Assarsson, ordförande i
Företagarförbundet.

Plats för fler sommarjobbare
Undersökningen visar att drygt var tredje småföretagare, 36 procent, inte
anställer sommarjobbare eftersom arbetsuppgifterna kräver utbildad eller
erfaren personal. Var fjärde, 24 procent, behöver ingen extrapersonal
eftersom de är ensamföretagare.
Samtidigt anger så många som tre av tio småföretagare att de skulle kunna ta
in ungdomar på somrarna om de praktiska och ekonomiska hindren
undanröjdes. 9 procent anger att de inte har tid att introducera och instruera
semestervikarier och 10 procent önskar att det vore lättare att hitta rätt
personer. 9 procent anger kostnader för löner och arbetsgivaravgifter som
främsta skäl för att de inte tar in sommarjobbare.
− Om vi översätter procenttalen till siffror skulle upp till 100 000 fler
ungdomar kunna få sommarjobb hos landets småföretagare om var och en av
dem bara anställde en person. Genom bättre samverkan mellan
arbetsförmedling, skola och företag skulle det sannolikt gå att få in många
fler unga på intressanta arbetsplatser under somrarna, säger Rolf Dahlberg,
vd för Visma Spcs som svarat för genomförandet av undersökningen.
Färre tar in vikarier i år
Undersökningen visar att var femte småföretagare, 19 procent, anställer
ungdomar som extrapersonal i sommar. Var tionde småföretagare, 11
procent, uppger att de kanske kommer att ta in sommarjobbare, medan sju av
tio, 70 procent, uppger att de inte kommer göra det. Det är något fler än för
två år sedan, då 65 procent svarade nej.
I april fanns det 55 000 sommarjobb inrapporterade till Arbetsförmedlingen.
Det innebär 4,4 sommarjobb per 100 ungdomar räknat på alla unga mellan
15 och 24 år. Samtidigt var 89 000 unga inskrivna som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen.
Om undersökningen
Undersökningen om sommarjobben i mindre företag genomfördes 12-18 juni
genom utskick via e-post till 6 000 företag. Drygt 1 100 svar kom in, vilket
gav 20,4 procents svarsfrekvens. De deltagande företagarna representerar
alla förekommande branscher, varav de största utgörs av verkstad och
industri (13 procent), bygg (12 procent), handel (11 procent), redovisning (9
procent) samt IT och telekom (6 procent). Enligt SCB:s statistik finns det cirka
300 000 verksamma företag med 1-50 anställda i landet och en omsättning

på 0,5 till 20 miljoner kronor. Båda dessa faktorer är viktiga för företagens
anställningsbehov.
Bilagor: Statistik och illustrationer till undersökningen.
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Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara,
outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster,
butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster.
Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat
och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas
produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner.
Koncernen har 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige. 2012 uppgick
omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.
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