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Ungdomsbarometern 2005/2006
Ungdomsbarometern är en rikstäckande attitydundersökning bland landets ungdomar, 15-25 år om deras inställning till utbildning, arbete, politik, samhällsutveckling mm. Undersökningen, som genomförs en gång per år, görs av ungdomsbarometern, som är en del av Cosmos Media AB.
Skriften är en sammanställning och analys av resultat, som är av intresse för
kommuner, landsting och regioner som stora arbetsgivare. Av den anledningen
har sammanställningen i första hand lagt vikten på ungdomars inställning och
uppfattning om, dels val av utbildning och studievägar, dels yrken inom dessa
sektorer.
Sveriges Kommuner och Landsting, har under ett flertal år följt och gjort årliga
sammanställningar och analyser av Ungdomsbarometerns resultat. För att lyfta
fram förändringar, som genom åren skett i ungdomars värderingar och prioriteringar, har särskild vikt lagts vid jämförelser över tiden. Det är trenderna och förändringarna, som har betydelse.
Under en del frågor redovisas särskilt hur de som prioriterar utbildning och arbete
i vården och omsorgen, i jämförelse med andra grupper förhåller sig till dessa
frågor.
Skriften kan vara ett underlag i de diskussioner som sker om verksamhetens utveckling och om hur personalrekrytering och personalkompetens skall ske både på
kort och lite längre sikt. Skriften bör också kunna ligga till grund för diskussioner
om vilka informations- och rekryteringsaktiviteter som ska göras till ungdomar i
grund- och gymnasieskola.
Information om skriften och dess innehåll finns på vår webbsida www.skl.se
Skriften kostar 50:- per st (vid beställning av 1-4 ex) och 40:- per st (vid beställSveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, www.skl.se
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
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ning av 5 ex eller fler) Den kan beställas på www.skl.se,
på tfn 020-31 32 30 eller fax 020-31 32 40. ISBN 91-7164-089-4.
Vill du ha ytterligare information, kontakta Mats Svedin på tfn 08-452 74 77
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad

Britta Rundström
Mats Svedin
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