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I. Sammanfattning 

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är en av de högsta i Europa och det finns inga tecken på att 

nivån är på väg att vända nedåt. De arbetsmarknadspolitiska reformer som har genomförts 

kan kritiseras för bristande bidrag till en sänkt ungdomsarbetslöshet, exempelvis är det 

endast ett fåtal av nystartsjobben som leder till fortsatt anställning och den sänkta 

arbetsgivaravgiften för ungdomar medför stora dödviktskostnader. Nystartsjobben, den 

sänkta arbetsgivaravgiften för unga och jobbgarantin för ungdomar bör alla utvärderas vidare 

och genomgå förändringar.  

Danmark har en av EU:s lägsta ungdomsarbetslöshetssiffror och landets 

arbetsmarknadsmodell, den så kallade flexicuritymodellen, har uppmärksammats 

internationellt. Modellen underlättar för en dynamisk arbetsmarknad och präglas av bland 

annat ett svagt lagligt anställningsskydd. I uppsatsen ställs frågan: vad innebär flexibilitet på 

arbetsmarknaden och skulle en mer rörlig arbetsmarknad påverka nivån på 

ungdomsarbetslösheten i Sverige?  

Syftet med uppsatsen är att försöka hitta infallsvinklar på hur den svenska 

ungdomsarbetslösheten kan minskas samt att utvärdera några av de åtgärder som genomförts. 

I uppsatsen dras paralleller mellan svensk och dansk arbetsmarknad och ländernas respektive 

utbildningssystem. Den svenska arbetsmarknaden analyseras med avseende på bland annat 

flexibilitet och rörlighet. Dessutom diskuteras hur statistik gällande ungdomsarbetslöshet 

redovisas bland annat det faktum att arbetssökande heltidsstudenter ingår i gruppen 

arbetslösa. Till underlag för uppsatsen ligger främst rapporter från offentliga organisationer 

och myndigheter i de båda länderna. Det har varit ett uttalat mål att i så stor utsträckning som 

möjligt undvika ideologiskt vinklad information.  

Av resultatet framkommer att en mer flexibel arbetsmarknad är att föredra som ett led 

mot målet att sänka den svenska ungdomsarbetslösheten. Ett starkt anställningsskydd skapar 

större avstånd på arbetsmarknaden mellan insiders och outsiders. Anställningsbarheten hos 

de arbetssökande ungdomarna är förhållandevis låg och förväntas öka i och med den nya 

gymnasiereformens införande. Löneökningstakten är hög i Sverige och lönestrukturen 

sammanpressad. Detta innebär svårigheter att anpassa lönen efter produktivitet och 

erfarenhet vilket kan missgynna ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

De infallsvinklar som framkommer i uppsatsen inspirerar förhoppningsvis till vidare 

diskussion kring ungdomsarbetslösheten i Sverige, en mer flexibel arbetsmarknad och 

kortare avstånd mellan insiders och outsiders.  
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II. Förkortningar 

AER   Arbejdsgivernes Elevrefusion 

AKU  Arbetskraftsundersökningen 

APL  Arbetsplatsförlagt Lärande 

APU  Arbetsplatsförlagd Utbildning 

ATP  Arbejdsmarkedets Tillægspension 

DA  Dansk Arbejdsgiverforening   

IFAU  Institutet För Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering 

KY  Kvalificerad Yrkesutbildning 

ILO  International Labour Organization 

LAS  Lagen om Anställningsskydd 

LIA  Lärande I Arbete 

LO  Landsorganisationen Sverige 

LOA  Lagen om Offentlig Anställning 

MBL  Medbestämmandelagen 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 

SACO  Sveriges Akademikers Centralorganisation 

SAF  Svenska Arbetsgivareföreningen 

SCB  Statistiska Centralbyrån 

SO  Arbetslöshetskassornas Samorganisation 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 

 

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är näst högst i Europa, nästan var fjärde ungdom mellan 

15-24 saknar arbete.
 1

  Arbetslösheten i Sverige ökar, bland ungdomar sker detta i snabbast 

takt, och ungdomsarbetslösheten beräknas att under 2010 nå 30 procent. (Brysselkontoret 

SR) Danmark har en av EU:s lägsta ungdomsarbetslöshetssiffror och landets 

arbetsmarknadsmodell har uppmärksammats i övriga Europa. Den så kallade 

flexicuritymodellen kännetecknas av ett flexibelt och svagt lagligt skydd för anställningen, 

höga men tidsbestämda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen, stora 

utbildningsinsatser och högre krav på de arbetssökande. (Andersen och Svarer 2006)  

Figur 1 Ungdomsarbetslöshet, andel arbetslösa i åldern 15-24 år. 
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Källa: Ekonomifakta, egen bearbetning. 

Är den mer flexibla arbetsmarknadsmodellen i Danmark en av anledningarna till att 

ungdomsarbetslösheten är lägre än i Sverige? Det har i Sverige genomförts ett antal reformer 

som ett led mot lägre ungdomsarbetslöshet, men nivån är fortfarande hög. Behöver den 

svenska arbetsmarknaden genomgå mer strukturella förändringar för att sänka nivån, eller är 

de svenska ungdomarna inte anställningsbara? 

 

                                         

1
 Statistiken avser 2009 och med ungdom avses ungdomar i arbetskraften.  
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I OECD:s Economic Survey
2
 uppmärksammas stelheter på svensk arbetsmarknad. Bland 

annat ser OECD problem med en hög lägsta nivå på lönerna och en sammanpressad 

lönestruktur samt att dessa förhållanden kan göra inträdet på arbetsmarknaden svårare för 

ungdomar. I rapporten behandlas även sänkningen av arbetsgivaravgiften för de under 26 år. 

OECD menar att sänkningen förenklar för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden men att 

dödviktskostnaderna är relativt höga. (OECD 2008) 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen är väl förankrad hos såväl arbetstagare som 

arbetsgivare. Detta behöver inte innebära att den inte kan utvecklas och förändras. När 

ungdomsarbetslösheten närmar sig 30 procent behövs ett förändrat synsätt på hur problemet 

kan lösas. Kommer de redan införda reformerna att sänka ungdomsarbetslösheten? 

Det är intressant hur ett land, bara en bro bort, har lyckats minska 

ungdomsarbetslösheten, frågan nu är vad gör vårt grannland som den svenska modellen inte 

klarar av och kan vi lära oss något av den danska modellen?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att hitta infallsvinklar på hur den svenska ungdomsarbetslösheten 

kan minskas samt att analysera några av de åtgärder som genomförts i Sverige. I fokus för 

uppsatsen ligger den svenska arbetsmarknaden, men jämförelser görs med den danska. Med 

utgångspunkt i jämförelsen kan likheter och skillnader konkretiseras och utgöra underlag för 

insikter och lärdomar om hur ungdomsarbetslösheten i Sverige kan minskas.  

                                         
2
 OECD Economic Survey of Sweden 2008. 
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2. Disposition och genomförande 

Uppsatsen inleds med en översikt över den historiska utvecklingen av arbetsmarknaderna i 

Sverige och Danmark. Därefter följer en teoretisk beskrivning som dels förklarar olika 

former av arbetsmarknadsflexibilitet, dels hur arbetskraften definieras och de olika formerna 

av arbetslöshet. I samma kapitel ges en översikt av Sveriges ungdomsarbetslöshetsstatistik. 

Vidare ges en beskrivning av respektive lands arbetsmarknadsmodell, lagstiftning, 

utbildningssystem samt politiska åtgärder som vidtagits för att sänka ungdomsarbetslösheten. 

Flexibilitetsbegreppet appliceras sedan på de båda ländernas arbetsmarknadssituation. De 

teoretiska kapitlen sammanfattas i en tabell för att underlätta den därpå följande analysen 

med fokus på Sveriges ungdomsarbetslöshet och sätt att minska denna. Uppsatsens sista 

kapitel består av slutsatser och infallsvinklar.   

 

2.1 Metod och material 

Arbetet är en litteraturstudie där fakta hämtas från sekundärkällor så som rapporter, 

facklitteratur, utredningar samt statistiskt material. En stor del av materialet kommer från 

myndigheter och offentliga organisationer i såväl Sverige som Danmark. Under uppsatsen 

har en stor mängd material lästs och bearbetats, det har varit ett uttalat mål att i så stor 

utsträckning som möjligt inhämta information från organisationer och myndigheter som inte 

tar politisk ställning. Det statistiska material som används i uppsatsen har i möjligaste mån 

hämtats från respektive lands offentliga statistikmyndighet (se avsnitt 2.2) i annat fall från 

internationella organisationer. Då uppsatsen behandlar lagstiftning har all information om 

denna hämtats från litteratur utgiven under 2008 eller senare.   

I fokus för uppsatsen finns i första hand ungdomsarbetslösheten i Sverige men 

situationen i Danmark används för en jämförelse. Då ungdomsarbetslösheten är en del av den 

totala arbetslösheten krävs förståelse för hela arbetsmarknadens uppbyggnad och funktion. 

För en vidare förståelse för problemen kring Sveriges ungdomsarbetslöshet behandlas 

historia, lagstiftning och annan generell information i uppsatsen även om denna inte endast 

rör ungdomar.  

Den danska arbetsmarknaden har valts som jämförelsemodell till den svenska då 

ländernas arbetsmarknadshistoria är relativt lik, liksom utbildningstradition och -nivå. De 

svenska, danska, finska och norska arbetsmarknadsmodellerna beskrivs som en homogen 

grupp, den så kallade ”nordiska modellen”, i internationell jämförande litteratur. (Karlsson 

och Lindberg 2008 och Wahl 2007) Denna övergripande homogenitet underlättar jämförelser 
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av de olika ländernas arbetsmarknader. I denna uppsats ligger fokus på att belysa strukturella 

skillnader vilket möjliggör att mätningar från olika år kan användas då syftet är att hitta 

användbara infallsvinklar, oavsett konjunkturläge. 

I vissa fall redovisas ersättningsbelopp och dylikt i danska kronor, under 2008 kostade i 

genomsnitt en dansk krona (DKK) cirka 1,29 svenska kronor (SEK). (Riksbanken 2009) 

 

2.1.1 Avgränsningar 

För att jämförelsen ska vara likvärdig har åldersspannet 15-24 år valts för att avgränsa 

gruppen ungdomar. Sveriges ungdomsarbetslöshet har under en längre tid varit hög, vilket 

stärker tesen att det rör sig om ett strukturellt problem, därför begränsas inte informationen 

till en fast tidsram. Att en individ är arbetslös beror bland annat på ekonomiska, politiska och 

sociala faktorer. I uppsatsen behandlas främst de ekonomiska och politiska faktorerna och 

åtgärderna.  

 

2.1.2 Metod- och källkritik 

Då olika rapporter presenteras olika år och inte heller varje år, är datamaterialet i uppsatsen 

inhämtat från olika tidpunkter. Arbetslöshet är en konjunkturkänslig ekonomisk faktor, 

konjunkturläget kan i viss mån påverka analysen men nivåerna på ungdomsarbetslöshet i 

Sverige och Danmark är så pass olika att oavsett konjunkturläge är ungdomsarbetslösheten 

ett större strukturellt problem i Sverige. Ungdomsarbetslösheten är delvis ett politiskt 

problem och har i de utredningar och rapporter som lästs behandlats som ett sådant. Det finns 

redan politiska ställningstaganden kring de åtgärder som genomförts för att sänka 

ungdomsarbetslösheten, inte minst då regering och opinion inte tycker lika. I uppsatsen 

strävas efter att presentera infallsvinklar som inte är ideologiska framställningar.  

 De danska källor som används i uppsatsen för att beskriva den danska 

arbetsmarknadsmodellen kan vara skrivna på ett sådant sätt att fördelar med modellen ges 

större utrymme än nackdelar. Detta kan bidraga till att modellen framställs i mer positiva 

ordalag än den svenska. Det är viktigt att ha i åtanke att den danska arbetsmarknadspolitiska 

debatten inte följts på samma sätt som den svenska, och därmed inte kunnat ge underlag för 

ett lika kritiskt förhållningssätt som eftersträvats för beskrivningen av den svenska modellen.  

 Värt att påpeka är också att den gymnasiereform som används i uppsatsen inte är 

genomförd utan endast finns som förslag, beslut om dess införande är ej fattat. 

Försöksverksamheten med lärlingsutbildningar pågår läsåret under 08/09. 
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2.2 Statistiska mått 

Sedan 2005 redovisas arbetskraftsundersökningarna (AKU) enligt International Labour 

Organizations (ILO) standard. I och med detta har åldersspannet utvidgats från 16–64 år till 

15–74 år. Dessutom räknas studerande som söker arbete
3
 in i gruppen arbetslösa. 

Åldersförändringen ger ingen större påverkan på statistiken då det är ett fåtal personer mellan 

15–16 år samt 65–74 år som är i arbetskraften. Däremot har förändringen av definitionen på 

vem som är arbetslös (att även studenter inkluderas) förändrat arbetslöshetsnivån främst 

inom gruppen ungdomar. (SCB 2008:2) I Danmark redovisas AKU-statistiken enligt 

internationell standard
4
 och mätmetoderna är således desamma som i de svenska 

arbetskraftsundersökningarna. (Danmarks Statistik 2009) 

Figur 2 Andel arbetslösa hela arbetskraften i Sverige enligt ILO:s och SCB:s 

definitioner.  
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Källa: SCB utdrag ur grundtabeller, egen bearbetning.  

Diagrammet ovan tydliggör hur den internationella definitionen av vem som räknas som 

arbetslös påverkar den svenska arbetslöshetsstatistiken. En stor del av skillnaden kan 

hänföras till medräkningen av arbetssökande heltidsstudenter då utökningen av 

åldersgruppen till stor del består av personer utanför arbetskraften.    

                                         
3
 Både heltids- och deltidsarbete. 

4
 EU-harmoniserade statistiska uppgifter baserade på ILO:s definitioner. 
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3. Historisk översikt 

3.1 Sverige 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen började ta form för drygt 100 år sedan och dess 

utformning fastlades i och med undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet 1938. (Magnusson 

2006) Landsorganisationen Sverige (LO) bildades 1898 för att stärka samverkan mellan olika 

fackförbund. Ett par år senare bildade arbetsgivarna Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). 

Under Decemberkompromissen 1906 ställde sig SAF bakom föreningsrätten och 

kollektivavtalssystemet medan LO erkände arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet 

samt fritt anställa och avskeda arbetare. Detta innebar genombrottet för 

kollektivavtalssystemet och framväxten av den svenska arbetsmarknadsmodellen. (Due och 

Madsen 2000) 

Regler på arbetsmarknaden förhandlades fram mellan arbetsmarknadens parter, och 

centrala avtal slöts mellan SAF och LO. På andra håll i Europa var lagstiftning den 

dominerande regleringsformen av arbetsmarknadsförhållanden. Huvuddragen i 

Saltsjöbadsavtalet innebar att arbetsfreden skulle bevaras och att båda parter var överrens om 

att den politiska makten skulle hållas utanför arbetsmarknadens huvudfrågor. Huvudavtalet 

innehåller också regler vid uppsägning samt bestämmelser om stridsåtgärder vid konflikt. LO 

och SAF lade själva grunden till förutsättningarna för hur arbetsmarknaden skulle fungera, 

utan inblandning av riksdag och regering. (Hadenius 2005 och Magnusson 2006)  

LO fick fler och fler medlemmar och nya löntagargrupper organiserade sig, tjänstemän i 

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och akademiker i Sveriges Akademikers 

Centralorganisation (SACO). Traditionen av samarbete mellan LO och socialdemokratin 

växte sig allt starkare och med det kom krav från regeringen på restriktiva löneökningar för 

att inte driva på inflationen. Rehn-Meidner-modellen presenterades av LO-ekonomerna, 

Gösta Rehn och Rudolf Meidner, 1951. Arbetsmarknaden skulle i den modellen 

kännetecknas av arbetsrörlighet och anpassningsförmåga. Effektivitet skulle prägla 

arbetsförmedlingarnas arbete. Löneskillnader inom LO-förbunden skulle enligt modellen 

harmoniseras, vilket krävde centrala avtalsförhandlingar och lade grunden för den solidariska 

lönepolitiken. (Hadenius 2005) 

Under 1950- och 1960-talen var strejker och lockouter sällsynta men 1969-1970 utbröt 

vilda strejker där de anställda lade ner arbetet under tider då det egentligen rådde 

strejkförbud. Strejkerna i hamnen i Göteborg och på malmfälten påverkade politiken och 

arbetsmarknaden under 70-talet, bland annat ledde de till att LO-kongressen 1971 antog 
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programmet demokrati i arbetet där LO föreslog att regering och riksdag genom lagstiftning 

skulle begränsa arbetsgivarnas makt på arbetsplatsen. Detta resulterade i stiftandet av bland 

annat Lagen om anställningsskydd (LAS) 1974 och Medbestämmandelagen (MBL) 1977. 

(Hadenius 2005) 

 

3.2 Danmark 

Den danska arbetsmarknaden präglas liksom den svenska av en tradition av korporativ 

partsstyrning. Grunden för samarbetet mellan fackföreningar och arbetsgivarrepresentanter 

härstammar från Septemberforliget från 1899 när arbetstagarna erkänner arbetsgivarnas rätt 

att leda och fördela arbetet och arbetsgivarna erkänner organisationsfriheten. 

Septemberforliget lade grunden för konfliktlösning på dansk arbetsmarknad och stödjer en 

tradition av att arbetsmarknadens parter själva förhandlar lön och arbetsvillkor utan statlig 

inblandning. Septemberforliget undertecknades som en avslutning på en av de största 

konflikterna på dansk arbetsmarknad där arbetsgivarna utnyttjade lockoutmöjligheter för att 

skapa avtal där de gavs rätten att leda och fördela arbetet. Samtidigt lades grunder för 

strejkrätt, centraliserade avtalsförhandlingar, kontroll av centralorganisationerna i syfte att 

reglera löne- och anställningsvillkor samt ett arbetsrättssystem. (Due och Madsen 2000) 

Den danska arbetsmarknaden präglas av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som i 

stort fungerar likadant som i Sverige. Landsorganisationen i Danmark bildades 1898 och är 

landets största fackliga sammanslutning som organiserar cirka 1,3 miljoner medlemmar i 17 

olika medlemsförbund. Det finns även fackföreningar för handelsanställda, tjänstemän och 

akademiker. Dansk arbejdsgiverforening (DA) bildades 1896 och består av 13 

arbetsgivarföreningar inom privat sektor. (Nielsen och Roseberry 2008) 
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4. Begrepp och definitioner 

4.1 Olika former av flexibilitet 

Numerisk flexibilitet innebär att antalet anställda lättare anpassas genom mer flexibla regler 

för anställning och avsked samt att arbetsgivares möjlighet att variera antal arbetade timmar i 

förhållande till produktionsefterfrågan är hög. Åtgärder för högre numerisk flexibilitet kan 

innefatta svagare anställningsskydd, färre fasta anställningskontrakt samt främjande av 

tisbegränsad- och deltidsanställning. (Smith 2003, Beskæftigelsesministeriet 2005) 

Arbetstidsflexibilitet innebär att arbetstidens längd lätt kan varieras, övertidsarbete och 

deltidsarbete underlättas samt att arbetsformerna görs mer flexibla till att innefatta skift- och 

helgarbete. (Beskæftigelsesministeriet 2005) Åtgärder för att förändra arbetstidsflexibiliteten 

kan vara schemaförändringar och lättare anpassningar i utformningen av arbetsdagen, bland 

annat hur många timmar som arbetas samt hur övertid regleras och kompenseras. (Smith 

2003) 

Löneflexibilitet innebär att lönenivåer och löneskillnader blir mer adaptiva till 

förhållanden på arbetsmarknaden vilket medför att både nominella och reala löner förändras i 

takt med att utbud och efterfrågan förändras, både när det gäller det som produceras och 

arbetskraft. Löneflexibilitet innebär också en mer effektiv anpassning av löner till 

makroekonomiska faktorer såsom arbetslöshetens nivå, produktivitet i branschen samt 

internationell konkurrens för företaget. Genom sänkta eller avskaffade minimilöner, svagare 

centrala förhandlingar gällande kollektiva lönenivåer och minskad löneindexering kan 

löneflexibilitet uppnås. (Smith 2003) 

 

4.2 Vem är arbetslös, vem är sysselsatt?
5
 

Sysselsatt är den som under referensveckan
6
 arbetat minst en timme, antingen som 

lönearbetare, egen företagare eller oavlönad medarbetande familjemedlem. Sysselsatt är 

också den som inte utfört något arbete under referensveckan men haft en anställning. 

Anledningar till att personen inte arbetat kan vara semester, värnplikttjänstgöring, 

tjänstledighet, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning. Personer i 

arbetsmarknadspolitiska program klassas som sysselsatta, detta kan till exempel gälla 

                                         
5
 Danmarks Statistik och SCB redovisar AKU enligt internationell standard, därmed gäller definitionerna för 

båda länderna. (Danmarks Statistik 2009:2) 
6
 Den vecka då personen (statistiskt utvald) blir kontaktad och intervjuad av SCB. 
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anställda på samhall och de som anställs med anställningsstöd. Vid start av egen 

näringsverksamhet klassas personen som sysselsatt.  

Fast anställning har de med tillsvidareanställning. Tidsbegränsad anställning innefattar 

vikariat, anställning med anställningsstöd, provanställning, säsongsarbete samt 

projektanställning.  

Undersysselsatta är de som är sysselsatta men som önskar arbeta mer, och som är beredda att 

göra detta inom 14 dagar.   

Arbetslösa är de som varit utan arbete under referensveckan samt sökt arbete tre veckor bakåt 

i tiden. Dessutom ska personen kunna börja arbeta referensveckan eller inom 14 dagar från 

veckans slut. I gruppen arbetslösa ingår också heltidsstuderande som aktivt söker och kan ta 

ett arbete. 

Arbetskraften inkluderar de som är antingen sysselsatta eller arbetslösa. Det relativa 

arbetslöshetstalet i procent beräknas som andelen arbetslösa av antalet personer i 

arbetskraften.  

Ej i arbetskraften är de som varken är sysselsatta eller arbetslösa, till gruppen räknas de 

heltidsstudenter som inte sökt arbete samt till exempel pensionärer, hemarbetare, värnpliktiga 

och/eller långvarigt sjuka. Även de personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program 

som klassas som studier till exempel arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning räknas som 

ej i arbetskraften.  Latent arbetssökande är de som vill ha ett arbete men inte aktivt söker 

sådant även dessa ingår i gruppen ej i arbetskraften. (SCB 2008) 

Figur 3 Öppen arbetslöshet i olika åldersgrupper, Sverige mars 2009. 
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Källa: Ekonomifakta, egen bearbetning. 
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Diagrammet visar hur arbetslösheten i Sverige var fördelad mellan olika åldersgrupper i mars 

2009. Den nedersta stapeln visar ett genomsnitt över hela arbetskraften, och kan ge en 

indikation på att ungdomsarbetslösheten uppvärderar de övriga åldersgruppernas lägre 

siffror.  

 

4.3 Sveriges ungdomsarbetslöshet i statistiken 

I Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste AKU redovisas att nästan varannan arbetslös 

ungdom också är heltidsstuderande. Störst är siffran i åldersgruppen 15–19 där närmare 70 

procent av de arbetssökande samtidigt var heltidsstuderande, motsvarande siffra för 20-24-

åringar är 25 procent.  

När de arbetslösa ungdomarna som också studerar heltid tillfrågas om sin huvudsakliga 

sysselsättning betraktar sig 88 procent av de mellan 15–24 år som i första hand studerande. 

Skillnaden mellan åldersgrupperna är stor, bland de äldre anser 73 procent att de i huvudsak 

studerar medan siffran för den yngre gruppen är 95 procent.  

I gruppen ej heltidsstuderande ingår exempelvis de som endast söker arbete eller de som 

söker arbete och samtidigt studerar på deltid.  

Av samtliga arbetslösa ungdomar är 45 procent heltidsstuderande. 59 procent av det 

totala antalet arbetslösa ungdomar betraktar sig som i första hand arbetssökande, medan 41 

procent betraktar sig som studerande. Bland alla arbetslösa ungdomar anser sig 33 procent av 

15–19-åringarna vara i huvudsak arbetssökande, medan motsvarande siffra för 20–24-

åringarna är 80 procent. (SCB AKU 2009:1) 

Det finns en skillnad i antalet timmar som ungdomar är beredda att arbeta per vecka, för 

de som i huvudsak ser sig som arbetssökande är antalet timmar högre än för de som i 

huvudsak studerar. För de som inte bedriver heltidsstudier är den önskade arbetstiden i 

genomsnitt 38,4 timmar per vecka. Medan motsvarande siffra för heltidsstuderande är 18,9 

timmar. (SCB AKU 2009:1) 
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Figur 4 Huvudsaklig sysselsättning för arbetslösa ungdomar i Sverige. 

Ungdomar mellan 15-19 visas i figuren av U (unga ungdomar), de mellan 20-24 visas av Ä 

(äldre ungdomar)  

 

Källa: SCB AKU 2009:1, egen bearbetning. 

Schemat ovan förklarar hur de arbetslösa ungdomarna bedömer sin situation. Bland de 

heltidsstuderande ser sig en stor andel som studerande i första hand, men är trots det 

arbetssökande. Bland de ej heltidsstuderande ser de flesta sig som i huvudsak arbetssökande.  

 

4.4 Olika typer av arbetslöshet 

Strukturell arbetslöshet är den långsiktiga jämviktsarbetslösheten, även kallad naturlig 

arbetslöshet. Denna arbetslöshet utgör en genomsnittlig nivå och tar inte hänsyn till 

konjunkturella svängningar. Den strukturella arbetslösheten kan beräknas procentuellt genom 

att inflödet till arbetslöshet per tidsenhet i procent av arbetskraften multipliceras med 

genomsnittlig tid i arbetslöshet. Ett sådant mått kan förklara graden av dynamik på 

arbetsmarknaden. Hög arbetslöshet hos unga kan tolkas som en stor genomströmning i 

arbetslösheten medan det för äldre personer förklaras av längre arbetslöshetstid. (Fregert och 

Jonung 2005) 

Klassisk arbetslöshet är beroende av nivån på framförhandlade löner. När dessa ligger över 

den lönenivå som hade förelegat vid fullständig konkurrens på arbetsmarknaden bidrar det 

till en ökning i arbetslösheten då priset per produktiv anställd blir högre. Sådana höga nivåer 

kan bero på politiska och/eller fackliga åtgärder så som minimilöner eller högt satta 

reallöner. 
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Friktionsarbetslöshet är den del av den strukturella arbetslösheten vilken är beroende av 

matchningstiden mellan lediga arbeten och de arbetssökande. Friktionsarbetslösheten är den 

tid det tar från att ett arbete avslutats till att nästa påbörjas. Den klassiska och 

friktionsarbetslösheten utgör tillsammans den strukturella arbetslösheten.   

Konjunkturell arbetslöshet är den kortsiktiga nivån på arbetslösheten och är beroende av 

konjunkturcykliska förändringar. Den konjunkturella och strukturella arbetslösheten utgör 

tillsammans faktisk arbetslöshet. (Fregert och Jonung 2005) 

Säsongsarbetslöshet uppstår då det under delar av året finns högre eller lägre efterfrågan på 

arbetskraft. Ett tydligt exempel är den ökade efterfrågan på arbetskraft inom de flesta 

yrkeskategorier under sommarmånaderna vilken är beroende av att de ordinarie anställda tar 

ut semester och måste ersättas av vikarier. Därav sjunker ungdomsarbetslösheten under 

sommarsäsongen. (Borjas 2008) 

Ofta ses inte förändringar i friktionsarbetslöshet och säsongsarbetslöshet som lika 

samhällsekonomiskt allvarliga som förändringar i klassisk- och strukturell arbetslöshet 

eftersom dessa typer av arbetslöshet endast är tillfälliga avbrott i sysselsättningen utan att 

vara orsakade av mer djupgående strukturella förändringar. (Borjas 2008) 
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5. Den svenska arbetsmarknadsmodellen 

 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på samarbete mellan arbetsmarknadens parter. 

Modellen innefattar en relativt hög ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen och 

lagreglerat anställningsskydd. Lagstiftningen består främst av regler i Lagen om 

Anställningsskydd (LAS), Medbestämmandelagen (MBL), Lagen om offentlig anställning 

(LOA), Arbetsmiljölagen och Semesterlagen. I MBL regleras bland annat; föreningsrätten, 

förhandlingsrätten, tvisteförfarande och kollektivavtalens utseende samt fackföreningars 

tolkningsföreträde av dessa. LAS reglerar bland annat att företag inte tillåts säga upp och 

avskeda sina anställda utan saklig grund. Saklig grund utgörs av arbetsbrist eller personliga 

skäl. I lagen finns också uppgifter om längden på uppsägningstid samt krav på 

turordningslistor vid uppsägning och återanställning när uppsägningen grundas på 

arbetsbrist. (Skedinger 2008)  

I LAS regleras vilka anställningsformer som är tillåtna på svensk arbetsmarknad. 

Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare. Provanställning får fortlöpa i maximalt 

sex månader men denna regel är dispositiv och kan därmed vara annorlunda formulerad i 

kollektivavtal. (Iseskog 2008) 2007 infördes så kallad allmän visstidsanställning vilken 

innebär att arbetsgivaren kan anställa en person och begränsa anställningen till maximalt två 

år utan att reglerna för provanställning gäller där anställningen övergår till 

tillsvidareanställning efter sex månader. Förutom vid allmän visstidsanställning får det 

avtalas om en tidsbegränsad anställning när den anställde ersätter en fast anställd vid vikariat. 

(Skedinger 2008) Även reglerna om tidsbegränsad anställning är dispositiva. (Iseskog 2008)  

I Sverige arbetar 17,5 procent av samtliga sysselsatta på tillfälliga kontrakt. För 

ungdomar ligger motsvarande siffra på 57,3 procent vilket är en av OECD-ländernas högsta 

nivåer. (Skedinger 2008) Under de senaste 15 åren har nya former av tidsbegränsade 

anställningar uppkommit (såsom den ovan nämnda allmän visstidsanställning) vilket har 

medfört en ökning av tillfälliga anställningskontrakt. (Forslund och Nordström Skans 2007) 

Av den totala arbetskraften arbetar 14 procent deltid. (Lundgren m.fl. 2008) 

Företrädelserätt innebär att ett vikariat övergår till fast anställning om anställningen 

pågått mer än två år under de senaste fem åren eller att arbetstagaren haft allmän 

visstidsanställning under två år. Detsamma gäller för provanställningen efter sex månader. 

Populärt kallas övergången från den tillfälliga anställningen till fast anställning för in-

lasning.  
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LAS reglerar också uppsägning och avskedande. En uppsägning kan grundas på 

arbetsbrist eller personliga skäl medan ett avskedande enbart kan grundas på personliga 

skäl. Uppsägningen innebär att anställningen upphör efter att uppsägningstiden har löpt ut 

medan avskedandet träder i kraft omedelbart. (Iseskog 2008) En månad är den kortaste 

uppsägningstiden och gäller för anställningar upp till två år. Efter att anställningen varat i tio 

år gäller sex månaders uppsägningstid. Vid anställningstider däremellan gäller en 

uppsägningstid som är stigande med antalet tjänsteår. Vid uppsägning från den anställdes 

sida gäller en månads uppsägningstid. (Gellner och Sydolf 2008) Om uppsägningen sker på 

grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren upprätta en turordningslista för varje del av 

företaget och inom varje avtalsområde, listan ska baseras på sist in, först ut-principen
7
. 

Även turordningsreglerna är dispositiv lagstiftning och för arbetsgivare med högst tio 

anställda gäller sedan 2001 att undantag om två personer får göras innan turordningslistan 

upprättas. (Skedinger 2008, Iseskog 2008) Uppsagda på grund av arbetsbrist har företräde 

till nya lediga arbeten inom samma avtalsområde och företagsavdelning inom nio månader 

från det att uppsägningen verkställts. (Gellner och Sydolf 2008)  

 

5.1 Kollektivavtal 

I kollektivavtalen regleras främst anställningsvillkor så som löner, arbetstid, andra 

yrkesspecifika villkor samt hur tvister om kollektivavtalets innehåll ska lösas. 

Offentliganställdas anställningsvillkor regleras i större utsträckning av tvingande lagstiftning 

i LOA. Det finns olika nivåer på kollektivavtal, riksavtal eller branschavtal. Dessa träffas på 

förbundsnivå och avser arbetsförhållanden inom hela branschen. Dessa branschavtal kan 

anpassas till företagsspecifika förhållanden genom lokala avtal. De lokala avtalen träffas 

mellan enskilda arbetsgivare och lokal fackförening. (Sigeman 2009) I Sverige är 78 procent 

av de anställda anslutna till en fackförening. Även om andelen är hög har den följt en 

neråtgående trend sedan 1980-talet. Dessutom är fackanslutningsgraden bland ungdomar 

mellan 16-24 låg, mellan en tredjedel och 58 procent är anslutna, skillnader finns beroende 

på var i landet mätningen görs. (Färm och Pettersson 2007) 

                                         
7
 Kallas även senioritetsprincipen.  
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5.2 A-kassa 

För att erhålla arbetslöshetsförsäkring krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa (a-kassa). 

Dessa a-kassor är i hög grad knutna till fackförbunden men detta är inte något krav. (Färm 

och Pettersson 2007) Villkoren för inträde i a-kassa är att personen arbetat minst fyra av fem 

sammanhängande veckor och i genomsnitt 17 timmar i veckan, samt fortfarande har samma 

sysselsättningsgrad.
8
 (SO:1) För att ha rätt till den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen 

måste individen ha varit medlem i en a-kassa under minst 12 månader i följd. För rätt till 

ersättning krävs också att personen under det senaste året har arbetat 6 månader och minst 80 

timmar per månad.
9
 
10

 (SO:1) En ersättningsperiod är normalt 300 dagar. Under de 7 första 

dagarna av arbetslöshet ges ingen ersättning. Ett grundbelopp betalas ut om arbetsvillkoret 

uppfylls samt om individen fyllt 20 år.  

Grundbeloppets storlek är beroende av genomsnittlig arbetstid, maximalt belopp är 320 

kr per dag under 300 dagar. I den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen finns ingen 

åldersgräns och denna försäkring är ett komplement till grundförsäkringen och betalas ut om 

den arbetslöse uppfyller både arbetsvillkor och medlemsvillkor.  

Den frivilliga försäkringen utgörs av ett belopp mellan 320 kronor och en procentsats av 

tidigare lön, maximalt utbetalas 680 kr per dag innan skatt. Under de 200 första dagarna med 

ersättning utbetalas 80 procent av lönen innan arbetslöshet. Under resterande 100 dagar är 

ersättningen 70 procent. (SO:1) Efter 300 dagar förlängs vanligen inte försäkringen utan den 

arbetslösa övergår till jobb- och utvecklingsgarantin där ersättningsnivån är 65 procent. 

(Färm och Pettersson 2007) 

Anslutningsgraden till de svenska arbetslöshetsförsäkringarna motsvarar ungefär 70 

procent av arbetskraften. (IFAU 2008) En rapport från Arbetslöshetskassornas 

samorganisation (SO), visar att i realiteten är det endast en av fem heltidsarbetande som får 

motsvarande 80 procent av den tidigare lönen, för resterande är taket för lågt och 

ersättningen blir lägre än denna procentandel, i rapporten poängteras att taket i försäkringen 

inte följt samma utveckling som lönenivån. (SO:2) 

                                         
8
 Reglerna utgör medlemsvillkoret. 

9 Alternativt 480 timmar under 6 kalendermånader där minst 50 timmar i månaden är ett krav. 
10

 Reglerna utgör arbetsvillkoret. 
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5.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige 

 

5.3.1 Jobbgaranti för ungdomar 

För ungdomar mellan 16-24 år som varit inskrivna hos arbetsförmedlingen i tre månader och 

inte funnit arbete under den tiden, inträder jobbgarantin för ungdomar. Garantin innebär till 

en början ökat stöd och utökad uppföljning av individens arbetssökande. I en andra fas som 

inleds efter sex månaders arbetslöshet kopplas åtgärder så som praktik och vidareutbildning 

in under normalt tre månader. Jobbgarantin är maximalt 15 månader lång, därefter hänvisas 

personen till jobb och utvecklingsgarantin
11

. (Arbetsförmedlingen 2008) Ersättningen för de 

ungdomar som är berättigade till a-kassa är 80 procent de 100 första dagarna, därefter 70 

procent och efter 200 dagar i garantin erbjuds en ersättning på 65 procent av eventuell 

tidigare inkomst. De deltagare, mellan 18 och 24 år, som inte uppfyllt kraven för att erhålla 

arbetslöshetsersättning får istället en utvecklingsersättning som utgörs av samma belopp som 

studiebidrag och studiemedel, 1050 eller 2525 kronor per månad.
12

 

(Arbetsmarknadsdepartementet 2007) 

 

5.3.2 Sänkta arbetsgivaravgifter för unga 

I Sverige är arbetsgivaravgifterna sammanlagt 31,42 procent av bruttolönen och inkluderar 

avgifter för ålderspension, efterlevandepension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, 

arbetsskada, arbetsmarknad och en allmän löneavgift. Om den anställde är född 1938–1943 

betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift på 10,21 procent. (Skatteverket 2009) 

För att underlätta ungdomars inträde och varaktighet på arbetsmarknaden införde 

regeringen 2007 sänkta arbetsgivaravgifter för de företag som anställer eller har anställda 

personer som vid årets ingång fyllt 18 år men ännu inte 25 år. (Arbetsmarknadsdepartementet 

2007, Skatteverket 2009) Sänkningen innebär en halvering av sociala avgifter och allmän 

löneavgift undantaget ålderspensionsavgiften och gäller även för egenföretagare inom 

samma ålderspann. (Arbetsmarknadsdepartementet 2007) Inför taxeringsåret 2009 har 

avgiften sänkts ytterligare och åldersspannet utvidgats till att gälla alla som vid årets ingång 

inte fyllt 26 år. Arbetsgivaravgiften för unga har sänkts från 21,21 procent (2007) till 15,49 

procent (2008) av bruttolönen. (Skatteverket 2009) 

                                         
11

 Jobb och utvecklingsgarantin behandlas ej i uppsatsen. 

12
 Studiebidragsbeloppet betalas till de under 20 år (motsvarande gymnasieålder) medan det högre beloppet 

tillfaller de över 20 år. 
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5.3.3 Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 

Som underlag för den kommande gymnasiereformen
13

 genomför regeringen under läsåret 

08/09 försök med gymnasial lärlingsutbildning som syftar till att höja kvaliteten på den 

gymnasiala yrkesutbildningen. (se avsnitt 5.4.2) Reformen innebär bland annat att minst 

hälften av utbildningstiden på ett lärlingsprogram förläggs på en arbetsplats. Via skolan utgår 

ersättning till företaget på 25 000 kronor per elev och läsår. Försöket omfattar till en början 

4000 elever. (Arbetsmarknadsdepartementet 2007) Innan beslut fattas angående den svenska 

lärlingsmodellens utformning ska denna försöksverksamhet utvärderas. (Regeringen 2008) 

 

5.3.4 Nystartsjobb 

I januari 2007 infördes en möjlighet för bland andra långtidsarbetslösa att få så kallade 

nystartsjobb vilket innebär att arbetsgivaren får bidrag till lön för den anställde, lägst 31,42 

procent och högst 62,84 procent av bruttolönen. Beloppets storlek är beroende av orsaken till 

och längden på arbetslösheten. (Arbetsförmedlingen mars 2009)  

Dessa nystartsjobb räknas inte till de traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 

utan är ett led mot att finna reguljär anställning. (Arbetsmarknadsstyrelsen 2007) För att 

kvalificera sig för lönebidraget som nystartsjobbet innebär krävs inte att anställningen är 

förmedlad via arbetsförmedlingen, endast en anmälan måste göras till myndigheten. 

(Arbetsförmedlingen mars 2009) För att nystartsjobb ska beviljas krävs att den sökande har 

varit arbetslös, sjukskriven eller anställd hos samhall under minst 12 av de senaste 15 

månaderna. För ungdomar mellan 20 och 26 år gäller istället sex av nio månader. 

Ersättningen till arbetsgivaren för att anställda en ungdom inom programmet för nystartsjobb 

är 31,42 procent av bruttolönen, för ungdomar som varit sjukskrivna lämnas ett stöd på 46,91 

procent. Lönebidraget utbetalas under maximalt ett år, för tidigare sjukskrivna ungdomar är 

gränsen fem år. För de vuxna som kvalificerar sig för nystartsjobb betalas lönebidraget ut 

under lika lång tid som den nu anställde tidigare varit arbetslös.  

En utvärdering av nystartsjobben visar att efter ett år med nystartsjobb är det en stor 

andel av de sysselsatta som inte kvarstannar i anställning. I undersökningen framkommer att 

cirka sex av tio anställningar ändå skulle ha tillkommit, även utan ersättning. (Lundin och 

Liljeberg 2008) Arbetsförmedlingen vittnar om att det är svårt att hitta arbetsgivare som är 

villiga att anställa nystartsjobbare. (Arbetsmarknadsstyrelsen 2007) 

                                         
13

 Förslag till gymnasiereform lämnades på remiss till lagrådet 2009-04-28. 
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2008 förmedlades 16 000 nystartsjobb, 20 procent av dessa gick till ungdomar. 

(Arbetsmarknadsdepartementet 2009) Vid arbetsmarknadsstyrelsens uppföljning hade 35 

procent av nystartsjobbarna sedan programmet infördes arbete tre månader efter sin tid i 

nystartsjobb, mindre än tio procent hos den arbetsgivare där de haft nystartsjobb, resterande 

cirka 25 procent hade anställning hos en annan arbetsgivare. (Arbetsmarknadsstyrelsen 2007) 

 

5.3.5 Offentliga kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

En utvärdering från Riksrevisionen angående sänkta socialavgifter visar att kostnaden för 

nyanställningar via den sänkta arbetsgivaravgiften är i särklass högst av de undersökta 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Varje nytt arbetstillfälle kostar 900 000 kronor brutto i 

minskade skatteintäkter för staten vilket kan jämföras med kostnaden för nystartsjobb vilken 

är 75 000 kronor brutto samt den för en arbetsmarknadsutbildning vilken är 270 000 kronor. 

(Riksrevisionen 2008) 

 

5.4 Utbildning 

 

5.4.1 Utbildningsnivå 

Skolverkets statistik visar att 11,1 procent av de som går ut grundskolan saknar behörighet 

att söka till de nationella programmen på gymnasiet, det vill säga godkända betyg i svenska, 

engelska och/eller matematik saknas. (Skolverket 2009:2) Över 90 procent av Sveriges 16-

18-åringar läser på gymnasiet. I denna siffra inkluderas även de som läser vid de individuella 

programmen. (SCB 2008) Av de som går vidare från grundskolan till gymnasiet fullföljer 72 

procent sin utbildning med slutbetyg och 88,9 procent av de som tar studenten har 

grundläggande behörighet till högskolan. (Skolverket 2009:2) En paneldatastudie av samtliga 

personer födda 1981 visar att anställningsgraden är lägre hos dem som avbrutit sin 

gymnasieutbildning än hos dem som fullföljt denna. (Hatlevoll 2008) 

39,9 procent av svenskarna mellan 25-34 år har examen från eftergymnasial utbildning 

där såväl KY-utbildningar som universitet/högskola inkluderas. För de mellan 35 och 44 har 

31 procent eftergymnasial utbildning medan för de mellan 45 och 64 är siffran 27,4 procent. 

(Eurostat 2009) 
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5.4.2 Gymnasieskolan i Sverige 

Idag bedrivs utbildning vid 17 nationella program, utbildningarna pågår under tre år, och 

innehåller obligatoriska och valbara kurser, individuella val, kärnämnen och projektarbete. 

Det finns också individuella program för elever med behov av eller önskemål om 

specialutformad utbildning, här ingår de elever som vill gå en lärlingsutbildning samt de som 

inte har fullständiga betyg från grundskolan. Specialutformade/lokala program kombinerar 

ämnen från olika nationella program. Programmen är antingen yrkes- eller 

studieförberedande eller både och. De yrkesförberedande programmen innehåller så kallad 

arbetsförlagd utbildning (APU). APU:n omfattar vanligen femton veckor, många av de yrken 

som det utbildas för på de yrkesförberedande programmen kräver efter avslutade 

gymnasiestudier vidare lärlingsutbildning för att få en yrkesexamen. (Skolverket 2009:1)  

I SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola ges förslag på en 

strukturell förändring av gymnasieskolan. I utredningen uppmärksammas bristen på 

återkommande kontakt mellan skola och näringsliv. I många fall har näringslivets företrädare 

tagit initiativ till samarbete, men utredningen menar att dessa kontakter ter sig sporadiska. 

Om APU-platser uteblir, skolförläggs praktiktiden och eleven ges ingen arbetslivserfarenhet 

inom ramen för utbildningen. I utredningen föreslås en mer tydlig uppdelning mellan 

yrkesprogram och högskoleförberedande program. Samtliga program ska vara treåriga men 

utformningen av dessa kommer att vara olika. För de yrkesförberedande programmen är 

tanken att dessa ska leda till en mer djupgående yrkesexamen och direkt anställningsbarhet 

hos gymnasisterna.  

Yrkesutbildningen ska kunna genomföras antingen skol- eller arbetsplatsförlagd. Enligt 

reformen ska alla yrkesprogram innehålla 15 veckors APL,
14

 möjligheten till dispens för 

skolpraktik
15

 tas bort. Inom ramen för lärlingsutbildningen ska minst halva utbildningstiden 

arbetsplatsförläggas. På arbetsplatsen ska en handledare till eleven utses, denne ska genomgå 

en obligatorisk handledarutbildning och stå i regelbunden kontakt med ansvarig lärare vid 

gymnasieskolan, dessutom ska en läroplan för praktiken upprättas. I gymnasieskolan ska det 

enligt förslaget finnas 14 yrkesprogram med olika nationella inriktningar. Försöksverksamhet 

med lärlingsutbildning startade hösten 2008 då med ett begränsat antal platser. Samtliga 

program inom gymnasieskolan såväl högskoleförberedande, yrkesprogram samt 

lärlingsutbildningar ska innehålla kärnämnen, projektarbete, karaktärsämnen och individuella 

                                         
14

 Arbetsplatsförlagt lärande, tidigare APU. 

15 Skolpraktik innebär att APU förläggs till skolan istället för näringslivet. 
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val. Inom de individuella valen ska möjlighet ges att läsa in behörighet för vidare studier. 

(Regeringen 2008)  

 

5.4.3 Kvalificerad Yrkesutbildning  

Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) är en form av eftergymnasial utbildning vid sidan av den 

traditionella högskolan, vilken berättigar till studiemedel. Utbildningen varvar teoretiska 

kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet, varar mellan ett och tre år och leder till en 

kvalificerad yrkesexamen. Minst en tredjedel av utbildningstiden tillbringas på arbetsplatser. 

Finansieringen är delad mellan staten och näringslivet, staten står för två tredjedelar av 

kostnaderna, medan näringslivet bistår med LIA
16

-platser och ledningsarbete för den 

resterande tredjedelen. Det finns cirka 800 utbildningar inom i princip alla branscher. Bland 

KY–elever blir nästan nio av tio anställda eller egenföretagare efter examen, över hälften av 

studenterna får vanligen arbete redan innan utbildningen avslutats. (KY 2009)  

                                         
16

 LIA – Lärande I Arbete. 
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6. Den danska arbetsmarknadsmodellen - Flexicurity 

 

Den danska arbetsmarknadsmodellen består av tre grundpelare: flexibla anställnings- och 

uppsägningsregler (flex-delen), hög ersättning i arbetslöshetsförsäkringen samt långtgående 

utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska satsningar (security-delen). (DA 2007) 

De flexibla anställnings- och uppsägningsreglerna har lång tradition i dansk 

arbetsmarknadshistoria. Det finns inga begränsningar i hur länge tillfälliga 

anställningskontrakt kan förnyas och inte heller någon begränsning i hur länge en person kan 

vara visstidsanställd. (Beskæftigelsesministeriet 2005) Trots detta är den vanligaste 

anställningsformen i Danmark tillsvidareanställning och endast 9,1 procent av arbetskraften 

är anställda på tillfälliga kontrakt. I åldersgruppen 15-24 år är motsvarande siffra 21,7 

procent. (Skedinger 2008) Av den totala arbetskraften är 18 procent anställda på deltid. 

(Lundgren m.fl. 2008) 

I Danmark uppgår ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen till 90 procent av den tidigare 

lönen, vilket är en av OECD ländernas högsta nivåer, upp till ett maxtak för dagpenningen. 

(Andersen och Svarer 2006). Arbetslösa är berättigade till ersättning från systemet under 

maximalt fyra år, och ersättning kan erhållas redan från första dagen utan anställning. Efter 

fyra år övergår ersättningen till så kallad kontanthjälp
17

 vilken är lägre än dagpenningen. I 

Danmarks största fackförbunds
18

 a-kassa är gränserna för medlemskap 18 år, och utbetalning 

kan ske efter ett års medlemskap. (3F) För att få rätt till ersättning från dagpenningsystemet 

krävs att den arbetslösa deltar i utbildningsaktiviteter samt aktivt söker arbete. Från och med 

första dagen utan arbete har den arbetssökande skyldighet att deltaga i de program som 

föreslås honom eller henne. Den arbetssökande ska också med en dags varsel vara beredd att 

ta ett arbete som erbjuds och stå i kontakt med jobbcentret
19

. (Borger.dk) Under de första tre 

månaderna i arbetslöshet gäller att den arbetssökande ska acceptera ett arbete där 

pendlingstiden inte överstiger tre timmar per dag. (Det danske arbejdsmarked 2007)  

I Danmark ges också möjlighet till 82 procent av maxbeloppet i arbetslöshetsersättning 

för de som läst en eftergymnasial utbildning som varat längre än 18 månader, och därefter 

blir arbetslösa. Maxbeloppet för alla arbetslösa med rätt till a-kassa är 725 danska kronor per 

dag. (Borger.dk)  

                                         
17

 Motsvarande försörjningsstöd. 
18

 3F Fagligt Fælles Forbund. 
19

 Motsvarande Arbetsförmedlingen. 
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Den tredje delen av flexicuritysystemet består av aktiv arbetsmarknadspolitik. Arbetslösa 

erbjuds olika former av utbildning, arbetsplatspraktik (subventionerad) hos både offentliga 

och privata arbetsgivare samt möjlighet att deltaga i jobbsökarutbildningar. Från början 

kunde de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna vara ett sätt för de arbetslösa att förnya rätten till 

dagpenning men deltagande har sedan reformen 1994 (se bl.a. avsnitt 6.3) övergått till en 

skyldighet för de arbetssökande för att förbättra sin anställningsbarhet och snabbare kunna 

stå till arbetsmarknadens förfogande. (Beskæftigelsesministeriet 2005) Anslutningsgraden till 

de danska a-kassorna uppgår till 70 procent av de sysselsatta. Trots att arbetslösheten har 

minskat de senaste åren har inte antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder förändrats 

nämnvärt. Det sättet den danska arbetsmarknaden är organiserad på innebär bland annat att 

transaktionskostnaderna för företagen minskar vid uppsägning och anställning, genom en 

snabbare beslutsgång. Den individ som förlorar jobbet garanteras en inkomst (om försäkring 

tecknats) samtidigt som arbetsmarknadspolitiken underlättar för att individen ska kunna få ett 

nytt arbete och återigen inträda på arbetsmarknaden. (Andersen och Svarer 2006) 

Figur 5 Flexicuritytriangeln. 

 

Källa: Kongshøj Madsen, egen bearbetning. 

Modellen brukar beskrivas som en triangel. Pilarna symboliserar flöden av människor mellan 

olika positioner inom arbete, välfärd/försäkring och olika arbetsmarknadsprogram. De två 

pilarna mellan flexibel arbetsmarknad och generösa försäkringssystem indikerar de 20-25 

procent av den danska arbetskraften som varje år genomgår en period av friktionsarbetslöshet 

(jmfr Avsnitt 4.4. och 7.1.). Pilarna visar på en hög grad av numerisk flexibilitet, i 

kombination med inkomstsäkerhet i form av ett generöst välfärdssystem. Aktiv 

arbetsmarknadspolitik hjälper de som inte omgående tar sig till ny anställning genom ett 

utbyggt utbildnings- och lärlingssystem för samtliga åldersgrupper. (Kongshøj Madsen 2005) 
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6.1 Danmarks arbetsmarknadslagstiftning 

Det finns ingen generell lagstiftning för samtliga löntagargrupper i Danmark. Däremot finns 

lagar vilka reglerar arbetsförhållanden för delar av arbetskraften. Den viktigaste är 

funktionærsloven, tjænstemandsloven täcker en stor del av den danska tjänstemannasektorn. 

Förutom dessa övergripande lagar finns ämnesspecifika regleringar så som arbetsmiljölag, 

semesterlag och likabehandlingslag.  

Funktionærsloven gäller för läkare, sjuksköterskor, handels- och kontorsanställda, som är 

sysselsatta minst 8 timmar i veckan. Dessutom ska den anställdes arbete vara sådant att 

personen utför specificerade uppgifter åt arbetsgivaren. Lagen gäller således inte för 

exempelvis yrkesutbildade, och okvalificerade arbetare inom lantbruk, hantverk och industri. 

Avgörande för om funktionærsloven är tillämpbar blir således vilken sorts arbete den 

anställde utför. Om en anställd har funktionärsstatus eller inte bestäms individuellt eller i 

kollektivavtal. De största skillnaderna mellan funktionärer och icke-funktionärer är de 

relativt långa uppsägningstider som finns för funktionärer, skydd mot ogrundad uppsägning 

samt krav på lön vid sjukdom. För många andra yrkesgrupper fastställs liknande villkor i 

respektive kollektivavtal. Lagen säger även att om uppsägning av en anställd sker ska 

avgångsvederlag utgå om personen sägs upp från en anställning som varat i mer än 12 år. 

(Nielsen och Roseberry 2008) 

I Danmark kan arbetsgivarna fritt välja vilka som ska avskedas respektive anställas på 

företagen. Det finns inga generella bestämmelser om turordningsregler, varken vid 

uppsägning eller vid återanställning. Hur uppsägning ska gå till regleras dock oftast i de olika 

kollektivavtalen. (Copenhagen institute for future studies 2004) 

För anställda under funktionærsloven gäller vissa specifika regler vid uppsägning. Om en 

person varit anställd under mindre än sex månader är uppsägningstiden en månad, därefter 

höjs tiden till tre månader och varje efterkommande treårsperiod förlängs uppsägningstiden 

med en månad. Längst uppsägningstid har de som varit anställda i 8,5 år eller längre, då 

gäller sex månaders uppsägningstid. För en person med tillfälligt kontrakt gäller i de flesta 

fall 14 dagar. Provanställning får ske men får omfatta högst tre månader. (Öresunddirekt) 

I det danska huvudavtalet, vilket grundlades i Septemberforliget, är en av 

grundprinciperna att arbetsgivaren har rätt att bestämma över anställning, uppsägning och 

personal, den så kallade ledningsrätten. Detta innebär att danska arbetstagare enligt lag inte 

är skyddade mot uppsägning som saknar saklig grund. Däremot finns regler i kollektivavtal 

om att saklig grund måste anges som skäl för uppsägning. Uppsägningen anses saklig om 

den kan motiveras med företagsspecifika förhållanden eller personliga skäl. (Öresunddirekt)  
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6.2 Kollektivavtal 

Medlemsantalet i de danska fackföreningarna uppgår till mellan 80 och 90 procent av 

arbetskraften. Kollektivavtalen reglerar bland annat lön, arbetstid och mer branschspecifika 

arbetsvillkor. I viss utsträckning ersätts dessa nationella avtal av lokala avtal. Mer generella 

arbetsrättsliga rambestämmelser regleras i huvudavtal vilka innehåller regler om exempelvis 

konflikträtt och uppsägning. (Nielsen och Roseberry 2008) 

 

6.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder  

 

6.3  Ungdomssatsningen i Danmark 

1994 genomfördes den så kallade ungdomssatsningen då dåvarande statsminister Poul Nyrup 

Rasmussen (S) genomförde en arbetsmarknadsreform som hade till syfte att aktivera de 

arbetslösa i landet. Ungdomsarbetslösheten nådde innan reformen en relativt hög nivå och 

syftet med ungdomssatsningen var att skapa bättre förutsättningar för landets arbetsmarknad 

att möta en befarad arbetskraftsbrist. Tanken var att de arbetslösa ungdomarna skulle 

erbjudas utbildning och/eller arbetsmarknadspraktik, detta skulle leda till att individernas 

kompetens och anställningsbarhet skulle öka. Dessutom fanns det i reformen ett krav på att ta 

sig ur passiviteten då de arbetslösa riskerade att deras ersättningsnivå sänktes om de inte 

deltog de aktiviteter som erbjöds. En av de stora reformerna 1994 var att 

arbetslöshetsförsäkringen begränsades till att gälla under fyra år. Ungdomssatsningen 

fortsatte 1996 genom riktade insatser mot ungdomar under 25 år med låg utbildning vilka 

varit arbetslösa i mer än sex månader. Dessa gavs möjlighet att välja mellan halverad 

dagpenning i kombination med 18-månaders utbildning, att finna arbete eller vara berättigade 

till minskad kontanthjälp. Från och med 1999 gäller dessa reformer alla under 25 år. 

Incitamenten ökade, i och med detta, att söka arbete alternativt konventionell utbildning, då 

den erbjudna utbildningen i reformen innebar halverad ersättning. Reformerna bidrog till 

minskad ungdomsarbetslöshet och Danmark är idag ett av de EU-länder med lägst 

ungdomsarbetslöshet. (Olshov 2006) 
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6.4 Utbildning  

 

6.4 Utbildningsnivå och gymnasieskolan i Danmark 

40 procent av Danmarks befolkning i åldersgruppen 25-34 år, har examen från 

eftergymnasial utbildning. Bland de mellan 35 och 44 har 34,1 procent eftergymnasial 

utbildning medan hos de mellan 45 och 64 år är siffran 27,3 procent.  

81 procent av de danska ungdomarna vidareutbildar sig
20

 efter folkskolen
21

. Dessa går 

vidare till antingen studieförberedande gymnasieutbildningar eller yrkesutbildningar. De 

studieförberedande utbildningarna kan vara två eller tre år, den vanligaste formen är 

studentexamen där grundläggande behörigheter till högskolan ges. (Uddannelseguiden) 

Dessutom finns yrkesprogram vilka elever kan välja direkt efter grundskolan. Av de 81 

procent som gick vidare till högre utbildning efter folkskolen 2005 valde 55 procent 

gymnasieutbildningar medan 45 procent valde yrkesutbildningar. (Undervisningsministeriet 

2008).  Yrkesutbildningarna varar mellan 1,5 och 5,5 år och inleds med en grundutbildning 

förlagd till en yrkesskola. Längden på denna beror på vilken inriktning som valts samt om 

eleven väljer att följa grundutbildningen, vill kvalificera sig för ytterligare studier eller 

komplettera med kurser från gymnasieskolan. (EMU) Under hela utbildningstiden växlar 

eleven mellan skola och praktikplats. (Uddannelseguiden) 

Näringslivet och skolan delar på kostnaderna för lärlingsutbildningen, varje arbetsgivare 

betalar dels lärlingslön men också ett bidrag på ca 520 danska kronor per kvartal och 

heltidsanställd till Arbeidsgivernes elevrefusion (AER) vilken är en fond där arbetsgivare 

som anställer lärlingar kan söka medfinansiering. (ATP 2009) Från den dagen en elev startar 

en yrkesutbildning erhåller han/hon lön. Lönen varierar beroende av yrkes- och 

utbildningsval. Ingångslönen ligger runt 7 000–8 500 danska kronor medan elever med 

nästan färdig utbildning avlönas med ca 12 000–14 300 danska kronor. Lärlingseleven får 

lön för hela utbildningstiden oavsett om denne genomgår den teoretiska eller praktiska delen 

av lärlingsutbildningen.  

Sökandet efter praktikplats sköts av eleven själv, skolan kan eventuellt hjälpa till och det 

finns samordningsorgan. Om eleven inte finner praktikplats finns möjlighet till skolpraktik. 

(Uddannelseguiden) 

                                         
20

 Studieförberedande gymnasieutbildning och yrkesutbildning benämns gemensamt ungdomsuddannelse. 
21

 Motsvarande svenska grundskolan 9 eller 10 år.  
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7. Flexibilitet i Sverige och Danmark 

7.1 Numerisk flexibilitet 

I Sverige bytte under 2004 mellan 10-11 procent av samtliga sysselsatta arbete. Hur stor den 

geografiska rörligheten är gällande pendling och möjlighet att flytta för ett arbete spelar en 

stor roll både vid både byten och inträden på arbetsmarknaden och underlättar en hög 

numerisk flexibilitet. I Sverige flyttade sex procent medan nio procent började pendla av de 

personer som bytte arbete under 2003. Ungdomar byter arbete mer frekvent än vuxna. Det är 

viktigt att ha i åtanke att många unga arbetar extra vid sidan av studier samt endast ingår i 

arbetskraften under sommarmånaderna och att detta kan bidra till en högre dynamik hos den 

gruppen. Oavsett utbildningsnivå byter män oftare arbete än kvinnor och oavsett kön byter 

högutbildade oftare arbete än de med okvalificerade yrken. (SCB 2006) Med avseende på 

flexibilitet är den svenska arbetsmarknaden delad i två delar, en för fast anställda och en för 

visstidsanställda. Rörligheten ligger mellan 30-50 procent årligen för de visstidsanställda 

medan motsvarande siffra för de fast anställda är 3-4 procent. (Globaliseringsrådet - 

Braunerhjelm, von Greiff och Svaleryd 2009) 

Varje år byter omkring 30 procent av den danska arbetsstyrkan jobb. (Fælles 

arbejdsprogram… 2008) Denna rörlighet medför emellertid en arbetslöshetsperiod vilket 

syns i den danska arbetsmarknadsstatistiken genom att mellan en fjärdedel och en femtedel 

av arbetsstyrkan går igenom en period av arbetslöshet under ett år (friktionsarbetslöshet). 

Den numeriska flexibiliteten skiljer sig åt mellan olika grupper på den danska 

arbetsmarknaden. Flexibiliteten är högst för anställda i mindre företag samt för de i de yngre 

åldersgrupperna, samtidigt är mobiliteten hos högre tjänstemän nära 25 procent. Detta tyder 

på att gruppvariationer finns men att mobiliteten på den danska arbetsmarknaden är hög 

överlag. (Beskæftigelsesministeriet 2005)  

I en internationell jämförelse visas också den numeriska flexibiliteten hos danska 

arbetstagare genom att den genomsnittliga tiden en dansk arbetstagare stannar hos samma 

arbetsgivare ligger på strax över åtta år medan genomsnittstiden i Sverige ligger på knappt 12 

år. Enligt Beskæftigelsesministeriet är en förklaring till skillnaderna mellan länderna hur lätt 

personal kan anställas respektive avskedas. (Beskæftigelsesministeriet 2005) 

OECD rangordnar styrka på arbetsskyddsregleringar med en skala som sträcker sig 

mellan 0-6
22

. Starkast är skyddet i Turkiet, med ett värde på 3,7 medan USA har det lägsta 

skyddet, 0,2. Danmarks medeltal är 1,4 medan Sveriges ligger på 2,2. Det finns också en stor 

                                         
22

 Indexet avser ett sammanvägt mått på styrkan/striktheten i lagstiftat anställningsskydd.   
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skillnad i och med att det svenska skyddet för tillsvidareanställningar enligt rankningen 

nästan är dubbelt så starkt som det motsvarande danska. (Skedinger 2008)  

En hög grad av numerisk flexibilitet skapar mer gynnsamma förutsättningar för de 

omställningsprocesser vilka uppkommer eller måste genomföras vid teknologiska 

förändringar eller förändrad internationell konkurrens. Ju högre numerisk flexibilitet, inom ju 

fler branscher kan företagare enklare förändra personalstyrka och produktion i takt med 

stigande alternativt sjunkande efterfrågan. Den höga numeriska flexibiliteten på den danska 

arbetsmarknaden riskerar att leda till för låga investeringar i de anställdas utbildning och i 

förlängningen brist på kvalificerad arbetskraft detta då kostnaden att utbilda sin personal är 

hög i förhållande till risken att medarbetaren slutar. (Beskæftigelsesministeriet 2005) 

Arbetslöshetsperioder är generellt kortare för ungdomar än för äldre åldersgrupper. Med 

stigande ålder ökar också längden på arbetslöshetsperioden. Även långtidsarbetslösheten
23

  

följer samma mönster, ungdomar är i mindre utsträckning drabbade av långtidsarbetslöshet 

än äldre. Gruppen heltidsstuderande arbetssökande kännetecknas av kortare 

arbetslöshetsperioder, detta kan i stor utsträckning bero på att studenter är mer eller mindre 

aktiva arbetssökande under olika delar av utbildningen. (SCB AKU 2009:1) 

Bland de svenska småföretagen med färre än 50 anställda, har cirka 50 procent tecknat 

kollektivavtal, för resterande gäller reglerna i LAS. (Riksdagen Motion 2008/09) Införandet 

av undantag från turordningsreglerna för företag med färre än tio anställda kan ses som ett 

sätt att mjuka upp reglerna i anställningsskyddslagen. Trots det visar en utvärdering från 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) att undantagsreglerna inte nyttjas. 

IFAU kommer också fram till att de undantag som gjorts från turordningsreglerna har lett till 

att äldre personer fått lämna sin anställning. Den numeriska flexibiliteten innebär att antalet 

visstidsanställningar och möjligheten till dessa ökar, detta har skett i Sverige och en 

arbetsgivare har generellt sett längre tid på sig än de maximalt sex månader som gäller för 

provanställning. Detta minskar risken för att anställa fel person om och när 

visstidsanställningen övergår till fast anställning. Reaktionen kan å andra sidan vara tvärt om, 

vilket även Globaliseringsrådet påpekar nämligen att den svenska arbetsmarknaden delas upp 

i två delar, en med väldigt hög rörlighet för de med visstidsanställning och låg rörlighet för 

de med fasta anställningar. (Below von och Skogman Thoursie 2008, Globaliseringsrådet - 

Braunerhjelm, von Greiff och Svaleryd 2009) 

                                         
23

 Arbetslös längre än 26 veckor i sträck, enligt SCB:s definition.  
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7.2 Arbetstidsflexibilitet 

För arbetstidsflexibiliteten gäller liknande regler i Danmark och Sverige vilka baseras på 

direktiv från EU. Direktiven säger bland annat att arbetstiden per vecka inte får överstiga 48 

timmar inklusive övertid. Dessutom finns bestämmelser gällande dygnsvila, nattarbete och 

veckoarbetstid. (Iseskog 2008) 

I Danmark finns ingen specifik lagstiftning gällande hur lång en arbetsvecka får vara, 

detta regleras istället i de fackliga avtalen där 37 timmar per vecka är det normala. 

(Öresunddirekt) I Sverige är normalarbetstiden 40 timmar per vecka. Utöver denna normala 

arbetstid får ett visst antal övertidstimmar tas ut. Arbetstidsreglerna är dispositiva och kan 

förhandlas bort via kollektivavtal så länge de inte strider mot EU:s regler. (Iseskog 2008) 

 

7.3 Löneflexibilitet 

Löneflexibilitet kan diskuteras på såväl makro- som mikronivå. Löneflexibiliteten på 

makronivå är nära knutet till sambandet mellan arbetslöshet och löneinflation där 

phillipskurvan kan beskriva hur arbetslösheten hänger ihop med nominella löneökningar 

(prisökningstakt).  

I ett långsiktigt perspektiv är det mest anmärkningsvärda inom dansk löneutveckling att 

sambandet mellan arbetslöshet och löneökningstakt har ändrat utseende. Efter införandet av 

den nya arbetsmarknadspolitiken har den danska phillipskurvans utseende planats ut och 

sänkningen av arbetslösheten har inte gett en betydande påverkan på inflationen. Detta 

illustrerar landets sjunkande arbetslöshet samtidigt som inflationen har legat stabil på strax 

under 3 procent. På mikronivå kan nämnas att lönespridningen i Danmark är förhållandevis 

låg men dock ses tendenser till att lönespridningen ökar genom fler lokalanpassade avtal. 

(Beskæftigelsesministeriet 2005, Danmarks statistik 2009) 

I Sverige ses en trend mot fler och fler decentraliserade löneförhandlingar och ökad 

lönespridning. Detta underlättar branschanpassning av relativlönerna men trots detta är 

lönestrukturen i Sverige fortfarande mycket sammanpressad. Arbetares lönestruktur är mer 

sammanpressad än den för tjänstemän. Bland tjänstemän ses en större spridning mellan 

åldrar jämfört med bland arbetare. Skillnader i lönespridning syns också beroende på var i 

landet spridningen mäts. (Riksbanken 2005) 

Både Sverige och Danmark saknar lagreglerade minimilöner, dessa regleras istället i 

kollektivavtal. I Sverige är det främst bland LO-förbunden som minimilönerna är stadfästa. 
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Inom tjänstemannakåren fastställs inte minimilöner lika frekvent, minst vanligt är reglerade 

löner bland akademiker. (Skedinger 2008) Skillnaden i medellön mellan gruppen med alla 

arbetstagare jämfört med de under 23 år är liten och löneökningstakten för ungdomar är 

högre än för resten av arbetskraften. Den högre lönen för unga syns främst inom privat 

sektor.  (Svenskt Näringsliv 2009) 

 

7.4 Hur värderas arbetslöshet? 

En undersökning
24

 från Europeiska kommissionen visar hur människor värderar att vara 

arbetslös och vilka som klassar arbetslöshet som ett allvarligt problem (huvudproblem). 

Undersökningen har genomförts genom att ett urval ur ländernas befolkning har betts 

markera vilka de anser vara de tre största huvudproblemen i landet. Bland alternativen fanns 

bland annat äldreomsorg, pensioner, arbetslöshet och kriminalitet. Frågan som ställdes var: 

”Thinking of (OUR COUNTRY), please tell me which 3 topics from this list currently 

concern you the most” (Europeiska kommissionen 2007 s. 23 Questionnaire) För EU-

genomsnittet är arbetslösheten det största huvudproblemet då 36 procent av de tillfrågade 

européerna angav detta alternativ. (Europeiska kommissionen 2007) 

Figur 6 Andel av befolkningen som anser att arbetslöshet är ett av tre 

huvudproblem. 
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Källa: Europeiska kommissionen, egen bearbetning. 

 

                                         
24 The issues of concern for Europeans 
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Diagrammet kan visa hur väl förankrad flexicuritymodellen är på den danska 

arbetsmarknaden, där arbetslöshet inte ses som något problem, en möjlig orsak är en tilltro 

till att trygghetssystemen fungerar men också att flexibiliteten på arbetsmarknaden kommer 

att leda till ny anställning. (Europeiska kommissionen 2007) 
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8. Analys 

Analysen inleds med en sammanfattning av föregående kapitel i form av en tabell. Tabellen 

innehåller nyckeltal och information om skillnader mellan Sveriges och Danmarks 

arbetsmarknad, lagstiftning och utbildningssystem vilka är viktiga för efterföljande delar av 

uppsatsen.    

8.1 Sammanfattande tabell
25

 

 Sverige Danmark 

Andel arbetslösa 2008 6,2 % 3,5 % 

Andel arbetslösa ungdomar 

2008 

20,0 % 8,5 % 

Grad av anställningsskydd  

Skala 0-6 

2,2 1,4 

 

Grad av anställningsskydd 
för tillsvidareanställning 

2,9 1,5 

Grad av anställningsskydd 

för visstidsanställning 

1,6 1,4 

Varaktighet hos samma 
arbetsgivare 

12 år 8 år 

Dynamik
26

  10-11 % 30 % 

Tillfälligt anställda av 
samtliga sysselsatta 

 17,5 % 9,1 % 

Tillfälligt anställda 

ungdomar 

 57,3 % 21,7 % 

Tidsbegränsning av 
tillfällig anställning 

 Får ske under maximalt två 
år, gäller både allmän 

visstidsanställning och 

vikariat.   

Ingen tidsbegränsning 
finns. 

Provanställning enl. lag  6 månader (dispositiv) 3 månader
27

 

Turordningsregler  Lagstadgade, sist in – först  
ut (dispositiv) 

Inget lagskydd, hänsyn tas 
till äldre och erfarna 

medarbetare 

                                         
25

 Siffrorna i tabellen är hämtade från tidigare delar av uppsatsen bortsett från andelen arbetslösa 2008. 

(Ekonomifakta Arbetslöshet - internationell jämförelse) Graden av anställningsskydd för olika 

anställningsformer här hämtade från Skedinger 2008. 
26

 Hur stor andel av arbetstagarna som årligen skiftar arbete. 
27

 Gäller endast för anställda under funktionærsloven. 
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Anslutningsgrad A-kassa  70 % 70 % 

Ersättningsnivå A-kassa 80 %-70 %-65 % max 680 

SEK  

90 % max 725 DKK 

Andel av befolkningen med 
eftergymnasial utbildning 

25-34 år 

39,9 % 40,0 % 

Deltagande i 

arbetsmarknadsåtgärder 

Jobbgarantin för ungdomar 

inträder efter tre månader 

och intensifieras efter sex 

månaders arbetslöshet. 

Skyldighet från dag ett att 

acceptera de program som 

erbjuds. 

Nuvarande 
gymnasieutbildning 

Samtliga gymnasieprogram 
är högskoleförberedande, 

lärlingsutbildning finns i 

mycket begränsad 

utsträckning. 

Samtliga gymnasieprogram 
är inte 

högskoleförberedande. 45 

procent av 

gymnasieeleverna väljer 

lärlings(yrkes)utbildning.  

 

8.2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige 

Majoriteten av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som behandlas i denna uppsats är nyligen 

införda. Hur dessa slår igenom är ännu ej klarlagt. Dock anses de vara av betydelse i arbetet 

med att sänka ungdomsarbetslösheten. Att reformerna är relativt nya innebär också att 

utredningar av dessa inte är klara eller genomförda.  

 

8.2.1 Jobbgaranti för ungdomar 

Den första åtgärden i jobbgarantin inträder efter tre månaders arbetslöshet, då jobbcoachning 

CV-granskning samt stöd till den arbetssökande erbjuds. Först därefter har arbetsförmedlaren 

möjlighet att hänvisa den arbetssökande till lämpliga utbildningar och praktikplatser. Erbjuds 

en arbetssökande en praktikplats tidigare kan denna inte utnyttjas inom ramen för 

programmet.  

Både tre och sex månader
28

 är lång tid att stå utanför arbetsmarknaden och tiden riskerar 

att passivisera den arbetssökande, speciellt om motivationen är låg. Genom aktiveringen i sig 

kan en form av inlåsningseffekt uppstå genom att sysselsättningen som ges inom 

aktiveringsprogrammet kan resultera i att färre arbeten söks under den perioden. Det finns en 

risk att den arbetslöse litar för starkt på systemet i och med jobbgarantin. Under de tre första 

                                         
28

 Efter tre månader inträder första steget i jobbgarantin och efter sex månader andra steget. Det andra steget 

kan innebära bland annat utbildning och/eller praktikplats. (se avsnitt 5.3.1) 
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månaderna utan aktivering väntas den arbetslöse själv ta ansvar för sitt arbetssökande vilket 

kan medföra en risk, om detta inte sker, att den arbetssökande går sysslolös i väntan på att 

garantin ska träda in. Här kan en jämförelse göras med den danska arbetsmarknaden, där den 

arbetssökande ska acceptera den utbildning eller praktik som erbjuds från första dagen som 

arbetslös. En avvägning måste göras mellan tidig aktivering med risk för inlåsning i 

arbetsmarknadsprogram och fördröjd aktivering där den arbetssökande riskerar att 

passiviseras. 

Värt att utvärdera är också bredden i de utbildningar och bland de praktikplatser som 

erbjuds samt längden på dessa (normalt endast tre månader, jämför med längden i Danmark 

vilken uppgår till 18 månader). Viktigt är också att programmen utformas enligt efterfrågan 

från deltagarna men också att näringslivet ser ett behov i de utbildningar som bedrivs så att 

de arbetslösas anställningsbarhet de facto ökar.  

Värt att notera i detta sammanhang är hur den danska modellens ”motsvarighet” 

fungerar. (se avsnitt 6.3) Den kraftiga försämringen av villkoren som sker efter sex månaders 

arbetslöshet motiverar och ger ungdomarna incitament att söka arbete eller utbildning utanför 

arbetsförmedlingens ramar. En sådan incitamentskapande uppbyggnad finns inte i 

jobbgarantin för ungdomar i Sverige. Visserligen försämras a-kassan och de övriga stöden är 

låga men det finns inget avslut för dessa. Utan en tydlig gräns för när en förändring sker har 

denna inte den tidspressande effekt som kan vara önskvärd.  

Om tanken med jobbgaranti för ungdomar är att denna ska utgöra ett sämre val än att 

själv finna arbete eller utbildning fungerar inte ordet garanti. Ordet varken sporrar eller 

motiverar till eget arbetssökande innan tre månader har förlöpt. Snarare för ordet tankarna till 

att den arbetssökande inom programmet är garanterad ett arbete.    

Att ersättningen för dem som deltar i jobbgaranti för ungdomar är relativt låg för de som 

inte uppfyller villkoren för a-kassa kan leda till att incitamenten stärks för att ta ett arbete. 

Detta även om arbetet består av ett fåtal timmar med lite lön, så länge lönen är högre än den 

alternativa ersättningen. Sådant arbete bör uppmuntras, dels för flexibilitetens skull, men 

även för individens arbetslivserfarenhet.   

 

8.2.2 Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar 

I enighet med vad Riksrevisionen konstaterat omfattar den generella sänkningen av 

arbetsgivaravgifter som nu finns även redan anställda ungdomar, detta innebär att kostnaden 

per nyanställd ungdom som omfattas av åtgärden blir förhållandevis hög. Sänkningen blir 
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således en form av bonus för de som redan har anställda ungdomar, och inte bara för de som 

nyanställer.   

En sänkning av arbetsgivaravgifter för unga ger effekt under den löneperiod där lönen är 

fastlagd i kollektivavtal. Frågan gäller huruvida effekten är bestående och om den leder till 

nyanställningar och lägre kostnader? Skattesänkningar för företag kan komma att justeras till 

löntagarnas fördel genom att kommande kollektivavtalsförhandlingar inbegriper den 

minskade kostnaden för arbetsgivaren och därmed ger utrymme för löneökningar. 

Skattesänkningen övervältras genom detta på löntagaren. Utifrån detta kan sägas att en 

sänkning av arbetsgivaravgiften kan leda till antingen lägre lönekostnader för företaget 

och/eller nyanställningar initialt, därefter är effekten oklar. Kostnaden för risken med att 

anställa en ungdom med lägre erfarenhet kan vara högre än besparingen företaget gör på den 

sänkta arbetsgivaravgiften och nyanställning blir därmed inte av.   

De dödviktseffekter som OECD har uppmärksammat vid utvärderingen av sänkningen 

av arbetsgivaravgiften består bland annat i den begränsade ökningen av nyanställningar i 

förhållande till dess kostnader tillsammans med att sänkningen även gäller de ungdomar som 

redan är anställda i företaget. Effekten av sänkningen blir således inte så hög som kan önskas 

då reformen inte har bidragit till tillräckligt stor sänkning av ungdomsarbetslösheten för att 

motivera dess höga kostnader.
29

 (se avsnitt 5.3.5)  

 

8.2.3 Nystartsjobb 

Nystartsjobb är en riktad åtgärd för att fler ska anställa ungdomar med mer än sex månaders 

tid i arbetslöshet och andra långtidsarbetslösa. Vid en jämförelse med de sänkta 

arbetsgivaravgifterna utgör nystartsjobben en mer individinriktad åtgärd. Den offentliga 

kostnaden för en nyanställd ungdom innebär utbetalning av ett lönebidrag motsvarande hela 

arbetsgivaravgiften till arbetsgivaren. Fördelen med en sådan åtgärd är att de överflödiga 

kostnader som finns vid generell sänkning av arbetsgivaravgifter inte är lika påtagande. 

Däremot förloras effekten av nystartsjobb om de inte leder till vidare anställning, hos aktuell 

arbetsgivare eller annan, efter tiden då nystartsjobbet löpt ut. Nystartsjobb kan snedvrida 

konkurrensen på arbetsmarknaden, genom att de som kvalificerar sig för nystartsjobb i vissa 

fall kan bli mer attraktiva i form av lägre anställningskostnad och på det sättet konkurrera ut 

andra sökande till samma tjänst. Då de som kvalificerar sig för nystartsjobb redan har 

konkurrensnackdelar i form av sin längre arbetslöshet kan lönebidraget neutralisera den tid 

                                         
29

 900 000 kr per nyanställd ungdom. 
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individen stått utanför arbetsmarknaden. Således kan skillnader mellan insiders och outsiders 

minskas.  

Nystartsjobben ingår inte i de arbetsmarknadspolitiska programmen, utan är ett stöd för 

att underlätta anställning av långtidsarbetslösa. I och med detta ges de arbetssökande en 

bättre förankrad plats på företaget och den anställda blir mer en del av ett arbetslag.  För 

självförtroendet spelar sådana faktorer stor roll och bidrar till ökad motivation. Dessutom kan 

den nya arbetslivserfarenheten användas vid senare arbetsökningar om inte anställningen 

fortsätter på det företag där nystartsjobbet varit förlagt.  

 Åldersgränsen för att kvalificera sig till nystartsjobb är 20 år. Eftersom nystartsjobben 

främst är riktade mot de långtidsarbetslösa kan det antas finnas en tanke bakom 20-års 

gränsen, nämligen att den unga arbetssökande först och främst ska färdigställa 

gymnasieutbildningen. I normalfallet är studenten då 19 år och för att kvalificera sig till 

nystartsjobb krävs därefter ett halvårs arbetslöshet. Om nystartsjobben erbjudits yngre, hade 

detta kunnat sänka motivationen för skoltrötta elever att färdigställa sin utbildning och 

istället se åtgärden som en lättare väg till arbete.   

Dödviktskostnaderna för nystartsjobben ligger inte i att redan anställda omfattas av en 

åtgärd, vilket är fallet vid sänkta arbetsgivaravgifter, utan att de arbetslösa som anställs via 

nystartsjobb till viss del ändå skulle ha funnit reguljär anställning och kostnaden för dessa 

nystartsjobb är således överflödiga
30

.   

Ingångströskeln
31

 för ungdomar att ansöka om nystartsjobb är lägre än för äldre 

långtidsarbetslösa. Detta kombinerat med sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar kan bidra 

till en sänkning av anställningskostnaden till cirka en tredjedel av arbetsgivaravgiften 

samtidigt som arbetsgivaren även kan erhålla ett lönebidrag på 31,42 procent. Trots detta går 

endast 20 procent av alla förmedlade nystartsjobb till ungdomar. Anledningen till det här kan 

vara att lönebidraget endast utgår i ett år. Detta kan också vara en bidragande orsak till varför 

mindre än 10 procent av de som varit anställda med lönebidrag efter ett år fortfarande var 

kvar hos samma arbetsgivare. Här kan en parallell dras till problematiken kring vikariat 

kontra fast anställning där företag väljer att inte förnya varken nystartsjobb eller vikariat då 

anställningskostnaden stiger efter ett respektive två år. När det gäller den höjning av lönen 

(borttagandet av lönebidrag) som ett avslutat nystartsjobb ger arbetsgivaren om denne väljer 

att förnya anställningen, är det värt att fundera på huruvida det är det faktiska högre beloppet 

                                         
30

 Varje nystartsjobb kostar cirka 75 000 kronor i utbetalt lönebidrag.  
31

 6 månaders arbetslöshet, för de över 25 är gränsen ett år. 
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eller höjningen i sig som gör att ett stort antal nystartsjobb avslutas efter ett år. Eller har 

behovet av fler anställda försvunnit efter ett år i så många fall som nio av tio? Möjligen kan 

arbetsgivaren se en chans att anställa en ny person som kvalificerar sig för nystartsjobb och 

därmed fortsätta med den lägre anställningskostnaden. 

 

8.3 Utbildningsnivå och den nya gymnasieskolan 

Endast 72 procent av Sveriges gymnasiestudenter fullföljer sin utbildning med fullständiga 

betyg. Många arbetsgivare och yrken kräver att den arbetssökande har minst 

gymnasieutbildning med grundläggande kunskaper i svenska, engelska och matematik. 

Eventuellt kan eleverna tillskansa sig dessa kunskaper även utan att det resulterar i slutbetyg 

men det är dokumentationen av denna kunskap som är avgörande. Det är inte omöjligt att 

anta att arbetsgivare lägger vikt vid om en arbetssökande har fullföljt en påbörjad utbildning 

eller inte. Motivation och engagemang kan vara svårt för en arbetssökande att styrka om en 

utbildning avbrutits. Studier visar även att anställningsgraden hos de som avslutat sin 

gymnasieutbildning är högre vilket motiverar att fler borde ta studenten. Det förhållandevis 

låga antal elever som slutför sin gymnasieutbildning utan fullständigt betyg kan hänföras till 

att alla inte har vare sig möjlighet eller intresse att studera vidare efter gymnasieskolan och 

därmed inte heller hittar motivation för de mer teoretiska och studieförberedande ämnena. 

Motivationen att sätta sig i skolbänken kan hos vissa vara bristande och en ökad andel 

arbetsförlagd utbildning som växlar med den teoretiska utbildningen kan underlätta och 

inspirera dessa ungdomar till att fullfölja sin gymnasieutbildning.  

Den nya svenska gymnasiereformen påminner mycket om den danska 

gymnasiemodellen med två parallella studiesystem, ett studieförberedande och ett 

yrkesförberedande. För de som studerar på ett yrkesförberedande program kommer den 

direkta vägen till eftergymnasiala studier att tas bort. Däremot kommer eleverna ges 

möjlighet att läsa in behörighet inom de individuella valen på gymnasiet alternativt på 

komvux efter avslutad gymnasieutbildning. Att den teoretiska kunskapsnivån för de på 

yrkesprogrammen sänks något borde inte ses som ett problem varken för samhället i stort 

eller för individen. Det relevanta är att den nya yrkes- och lärlingsutbildningen kommer leda 

till en mer gedigen yrkesskicklighet och mer anställningsbara ungdomar.  

En tydlig skillnad mellan danska och svenska lärlingsutbildningar kommer att ligga i att 

de danska ungdomarna anställs i företagen som lärlingar, visserligen till lägre lön än de 

ordinarie anställda, vilket ger en känsla av att arbetet som utförs ger en reell avkastning och 
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inte definieras som studier utan arbete. De svenska ungdomarna får ingen anställning på 

företagen där de går som lärling utan är där endast i utbildningssyfte utan avlöning. De 

svenska lärlingsprogrammen kommer att finansieras av staten och studenterna kommer 

betalas på samma sätt som studenterna vid de teoretiska utbildningarna, enligt nuvarande 

försök. Hur finansieringen ska gå till är inte ännu helt fastställt utan kommer utvärderas efter 

läsåret 08/09. (se avsnitt 5.3.3)  Trots att den svenska lärlingsutbildningen kommer stå under 

statlig kontroll ses en risk med att kvaliteten på denna inte kan säkras och vissa ungdomar 

riskerar att användas som gratis och till och med betald arbetskraft för företagen. Tack vare 

att de danska företagen själva betalar lön för lärlingarna kan incitamenten för företagarna att 

låta lärlingarna utföra kvalificerade uppgifter vara högre än om det, som i Sveriges fall, 

betalas ersättning till företagen för att ta emot lärlingar. I Danmark är lärlingssystemet 

mycket utbrett och hela yrkesutbildningen bedrivs på detta sätt, i Sverige kommer efter 

gymnasiereformen om denna genomförs flertalet av yrkesutbildningarna fortfarande ges som 

gymnasieprogram, lärlingsutbildning blir ett komplement till dessa. Detta kan vara viktigt att 

ha i åtanke vid jämförelser mellan länderna då en större del av utbildningsresurserna i 

Danmark går till lärlingsutbildningarna än vad som kommer att ske i Sverige.  

När det handlar om näringslivets engagemang i utbildningen är svenska KY ett exempel 

där många studenter blir anställningsbara redan under utbildningen, och nära alla 

examinerade har arbete efter utbildningen. Vilket också är en önskvärd utveckling för 

lärlingsutbildningen. En möjlig förklaring är att när företagarna själva investerar kunskap och 

resurser i utbildningen blir intresset högre att eleven förvärvar kunskaper som kan vara till 

nytta för företaget/branschen efter utbildningen. Även här kan en parallell dras till det danska 

lärlingssystemet där näringslivet bidrar mer aktivt både finansiellt och kunskapsmässigt till 

lärlingsutbildningen.   

8.4 Lönenivåer 

Den sammanpressade lönestrukturen i Sverige kan försvåra ungdomars inträde på 

arbetsmarknaden. Trots relativt låga minimilöner höjs lönen snabbt oavsett ålder inom vissa 

branscher. (se avsnitt 7.3) Ingångslönen för alla arbetstagare ligger inte heller på 

minimilönenivån. Den låga lönespridningen kan bidra till att den som överväger en 

nyanställning måste väga den relativt höga lönen den anställde ska ges mot risken att denne 

inte är rätt person för arbetet, inte har rätt utbildning och erfarenhet och därmed inte gör skäl 

för en lön i samma nivå som en person med arbetslivserfarenhet och högre produktivitet. 

Detta istället för att lönen börjar på en lägre nivå och stiger med stigande erfarenhet. 

Löneflexibiliteten i avsnitt 4.1 gäller inte endast möjligheten att anpassa lönen som en 
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kostnadspost (besparing) för företaget efter rådande utbud och efterfrågan på producerade 

varor utan också utbud och efterfrågan på arbetskraft, i och med detta kan produktvitet och 

erfarenhet hos den anställde utgöra legitima skäl för en större lönespridning.   

 

8.5 Anställningstrygghet kontra flexibilitet 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innehåller en lagstiftad anställningstrygghet. Vad som 

menas med anställningstrygghet är svårdefinierat. Å ena sidan har de med långvarig fast 

anställning hos samma arbetsgivare en relativt tryggad plats på arbetsmarknaden förutsatt att 

den anställde inte byter jobb, å andra sidan står de som finns på arbetsmarknaden, men 

saknar fast anställning utan lagstadgad anställningstrygghet. Anställningsskyddet anses 

således skapa trygghet till insiders och otrygghet för outsiders vilket kan förklara 

uppmaningen från LO till dåvarande regering och riksdag att utarbeta LAS och MBL 1971.  

Visstidsanställningar skapar osäkerhet om framtiden, både för arbetsgivare och för 

arbetstagare.  Det finns en risk att företagen inte satsar på de visstidsanställda när det gäller 

fortbildning eller befordran samt att den visstidsanställde har mindre medinflytande i 

organisationen. Detsamma gäller för den anställde som i och med tidsbegränsningen 

eventuellt investerar mindre i arbetet. Således finns inte enbart en insider-outsider situation 

mellan anställda och icke anställda, utan även mellan fast- och visstidsanställda. Eftersom en 

stor del av de svenska ungdomarna är visstidsanställda drabbas gruppen ungdomar dubbelt 

av outsiderproblematiken. (se avsnitt 5)  Dels är gruppen ungdomar outsiders i ordets 

egentliga mening, alltså utan arbete, men också outsiders i form av visstidsanställda med mer 

osäker anställning än de fastanställda.      

Bristen på dynamik på den svenska arbetsmarknaden kan inte förklaras enbart av den 

sammanpressade lönestrukturen, arbetsskyddslagstiftningen eller brister i den svenska 

skolan. Vid en jämförelse med Danmark är det även viktigt att ha i åtanke att den danska 

arbetsmarknaden geografiskt sett är mindre vilket leder till att företagens 

upptagningsområden blir större utan att individers avstånd förlängs. En annan förklaring kan 

ligga i näringslivsstrukturen, där Danmarks företagsstruktur i mycket består av små och 

medelstora företag och Sveriges mestadels av stora företag. Detta medför för Sveriges del att 

det relativt sett finns färre arbetsgivare att välja på, i synnerhet på mindre orter. De svenska 

företagens storlek jämfört med de danskas kan motivera att Sverige har en tradition av 

turordningsregler (enligt senioritetsprincipen) vid uppsägning, då det vid större företag kan 

vara svårare att på annat sätt bedöma de anställdas erfarenhet och kompetens.  
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Den stora andelen visstidsanställda på den svenska arbetsmarknaden kan bero på fenomenet 

in-lasning (se avsnitt 5) där en arbetsgivare måste ge fast anställning till en anställd med 

tillfälligt kontrakt som varat under två år. Genom att välja att ha ett mindre antal fast 

anställda på ett företag kan lönekostnaderna anpassas bättre, efter kortsiktig produktion och 

efterfrågan, med hjälp av visstidsanställda. Att visstidsanställningarna ökar den numeriska 

flexibiliteten på arbetsplatserna talar för den anställningsformen men ökad flexibilitet kan 

också uppnås genom att minska avståndet mellan vikariat, visstids- och fast anställning. 

Detta genom att större delar av arbetsstyrkan omfattas av samma anställnings- och 

uppsägningsregler redan från början.  

Vid en jämförelse av anställningsskyddsrankningen mellan Danmark och Sverige ses en 

tydlig skillnad på avståndet mellan graderingarna av skyddet för tillsvidare och 

visstidsanställningar. Att den danska arbetsmarknaden beskrivs som dynamisk kan förklaras 

av att det endast finns en liten skillnad mellan de olika anställningsformernas skydd. När 

paralleller dras till den svenska arbetsmarknaden stärker rankningen och den betydligt större 

skillnaden i lagstadgat anställningsskydd
32

 tesen om den svenska arbetsmarknadens stelhet i 

och med att en del av arbetsmarknaden åtnjuter mycket starkare skydd.       

En mer flexibel arbetsmarknad är att föredra som ett led mot målet att sänka 

ungdomsarbetslösheten. För detta krävs förnyelse av det nuvarande arbetsskyddet.  

Turordningsreglerna skapar två problem vilka båda drabbar ungdomar. Det första 

handlar om turordningsreglernas uppbyggnad, med den så kallade senioritetsprincipen. 

Lagen säger att den som är sist anställd, också är den som först får gå vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist. Det finns vissa undantagsregler, men inga av dessa rör ungdomar 

specifikt. Genomsnittstiden som en anställd stannar hos samma arbetsgivare är 12 år. Detta 

medför att det på företag generellt finns ett stort antal personer som varit anställda under en 

längre tid och ungdomar, som inte har samma antal tjänsteår, blir de som först sägs upp vid 

arbetsbrist. En av anledningarna till att varaktigheten hos samma arbetsgivare är högre i 

Sverige än i Danmark är att anställda i Sverige vid uppsägning, antingen från arbetsgivarens 

eller arbetstagarens håll, hamnar längst ner på turordningslistan vid nyanställning och 

därmed förlorar intjänade trygghetsår hos sin föregående arbetsgivare.  

Det andra problemet med turordningsreglerna är att ju längre en anställd stannar på ett 

arbete, desto mer trygg blir denne på den specifika arbetsplatsen. Med detta kan två problem 

                                         
32

 För Sverige är skyddet för tillsvidareanställningen 2,9 och för visstidsanställning 1,6. Motsvarande siffror 

för Danmark är 1,5 respektive 1,4. 
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antas, dels en mindre dynamisk arbetsmarknad, vilken missgynnar ungdomar men också 

risken att personlig utveckling och vikten av att trivas med sitt arbete flyttas ner på 

prioriteringslistan till förmån för den av LAS skyddade anställningen.      

Det är upp till arbetsmarknadens respektive parter att komma fram till en lösning på 

problematiken, en arbetsmarknadsmodell som bygger på partsförhandlingar måste även 

utvecklas genom dessa. Ska det lagstadgade anställningsskyddet luckras upp krävs konsensus 

kring de reformer som beslutas att genomföras. Klart är att om anställningsskyddet ska 

förändras (flexibiliteten ökas) krävs också att de övriga delarna av den danska 

flexicuritytriangeln utvecklas på den svenska arbetsmarknaden. Utvecklingen med förändrad 

arbetslöshetsförsäkring med ett förhållandevis lågt maxtak och det höga utträdet ur a-kassan 

tillåter inte en sådan förändring inom den närmsta framtiden. Den tredje delen i den danska 

modellen handlar om en mer aktiv arbetsmarknadspolitik. Här kan Sverige lära av den 

danska modellen med utbildningar för såväl äldre som unga, både reguljära utbildningar och 

arbetsmarknadsutbildningar med praktiska inslag.  

Större varsel drabbar ungdomar dubbelt, dels är det ofta de som anställts sist och därmed 

får gå först enligt senioritetsprincipen. Dessutom, innan varsel läggs, har vikarier och 

timanställda redan slutat sin anställning. Som framgår av tabellen i avsnitt 8 är ett större antal 

ungdomar än äldre visstidsanställda detta framgår inte av statistiken över varsel utan syns 

endast i statistiken över ungdomsarbetslösheten.  

8.6 Rättvis statistik? 

Statistiken över den svenska ungdomsarbetslösheten inkluderar studenter vilka vid sidan av 

studierna söker arbete och är beredda att arbeta. Detta gäller för både gymnasister och 

högskolestudenter. Särskilt för åldersgruppen 15–19 är siffror över arbetssökandet intressanta 

(se avsnitt 4.3). Eftersom EU-harmoniseringen orsakar en högre arbetslöshet utan att den i 

realiteten höjts kan två slutsatser dras, antingen har Sverige redan innan harmoniseringen 

haft ett stort antal arbetssökande som inte synts i statistiken, eller så är dessa personers 

huvudsakliga syssla att studera och deras önskan och behov av arbete är inte lika stark som 

för de som helt saknar sysselsättning. Vid jämförelse med arbetslöshetsnivån i Danmark är 

det viktigt att ha i åtanke att 45 procent av de danska gymnasisterna redan har ett betalt 

arbete (lärlingsutbildning), och inte är aktivt arbetssökande i samma utsträckning som 

svenska ungdomar. I många fall önskar de ungdomar som klassas som arbetssökande 

studenter endast ett extra arbete. För de som samtidigt bedriver heltidsstudier är den önskade 

arbetstiden runt halvtid, vilket kan motivera en slutsats om att det just är extraarbete som 
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efterfrågas och inte huvudsaklig försörjning.  

De studenter som söker extraarbete kommer inte i kontakt med arbetsförmedlingen på 

det sätt som de som helt saknar sysselsättning. De deltar inte i de arbetsmarknadspolitiska 

program som finns. Det som händer är att de inte ytterligare belastar 

arbetslöshetsbekämpningssystemet, utan endast syns som en post i statistiken. En viktig fråga 

är också huruvida svenska ungdomar har större önskan och/eller behov av extraarbete, samt 

om den nya gymnasiereformen bidrar till att detta behov sjunker i och med att elever erbjuds 

lärlingsplats. Parallellerna till Danmark blir svåra att dra, då de svenska lärlingarna inte 

kommer att erbjudas lön för sitt arbete enligt nuvarande förslag. Incitamenten att söka 

extraarbete försvinner därmed ej om det är en extrainkomst som är avgörande för 

arbetssökandet.   

En grov uträkning kan visa skillnaden i hur beräkningen av ungdomsarbetslösheten 

påverkar dess nivå genom att endast räkna de som i första hand ser sig själva som 

arbetssökande sjunker ungdomsarbetslöshetsnivån med ungefär 8,5 procentenheter. Siffrorna 

som används i beräkningen baseras på schemat från figur 4.     

 

Uträkningen ovan visar skillnaden mellan alla arbetslösa ungdomar enligt internationell 

definition, vilken för Sverige var 24,4 procent i mars 2009, och vad nivån varit om endast de 

som betraktar sig som arbetslösa också räknats som det. Resultatet blir således att 

ungdomsarbetslösheten sänks med 8,5 procentenheter. Vidare är många av de 

heltidsstuderande arbetslösa ungdomarna som ser sig som i huvudsak studerande intresserade 

av att arbeta mindre än heltid. Detta motiverar en viktning av gruppens andel av 

arbetslösheten. Förslagsvis med 0,5 då den genomsnittliga tiden dessa önskar att arbeta är 

18,9 timmar i veckan, vilket motsvarar ungefär halvtid. (Se avsnitt 4.3) 
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Efter att antalet heltidsstuderande arbetslösa ungdomar som i första hand betraktar sig som 

heltidsstuderande getts en vikt i uträkningen motsvarande önskad arbetstid blir nivån på den 

svenska ungdomsarbetslösheten 19,25 procent. Siffran ska jämföras med 24,4 procent vilket 

är ungdomsarbetslösheten i Sverige enligt senaste AKU:n vilken också övriga siffror i 

beräkningsexemplet kommer ifrån. Nivån har sänkts utan att några gruppers önskan om 

arbete ignorerats. (SCB AKU 2009:1)   

Dessa beräkningar är endast illustrativa och kan inte användas som mått på 

ungdomsarbetslösheten då Sveriges officiella statistik baseras på de internationella 

definitionerna.       

 

8.7 Hur värderas arbetslöshet? 

Trygghet vid arbetslöshet ligger inte endast i en hög och utbyggd a-kassa utan även i 

vetskapen om att en person vid arbetslöshet även kommer ha möjlighet att återgå till arbete, 

arbetslöshet är alltså endast ett steg på vägen mot en ny anställning. Att vara arbetslös i 

Sverige ses som ett större bekymmer än i Danmark, vilket kan bero på att antalet intjänade 

tjänsteår ses som en del av personens tillgångar och endast gäller på den nuvarande 

arbetsplatsen.  

Flexibiliteten bidrar till en bredare kompetens hos arbetskraften. Vid långa 

anställningstider förvärvar den anställde företagsspecifika kunskaper som ger djup men inte 

nödvändigtvis anställningsbarhet vid eventuell uppsägning. Med danska mått mätt är inte 

arbetslösheten en så svår omställning, en tid i arbetslöshet kan istället ses som en möjlighet 

till antingen vidareutbildning eller chans till ett nytt jobb vilket stärks av de siffror som 

framkommit som mått på dynamiken i de respektive länderna eller det för sig själv talande 

diagrammet i avsnitt 7.4. Att anställa en ungdom utan erfarenhet hade inte varit lika kostsamt 

om det varit enklare att avskeda. Sänkta kostnader för avsked sänker också kostnaden för 

anställning vilket kan medföra att risken med att vara arbetslös minskas.    
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9. Slutsatser och infallsvinkar 

9.1  Gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Ett av uppsatsens dilemman har varit huruvida de åtgärder som diskuterats sänker den totala 

arbetslöshetsnivån eller endast förändrar arbetslöshetens sammansättning. Reformer för en 

grupp tenderar att exkludera en annan, och undanträngningseffekter kan uppstå. Detta är 

viktigt att beakta när reformer utvärderas. Främst vid tankar på förändring av 

anställningsskyddet där risken finns att unga väljs framför äldre medarbetare vid förändrade 

turordningsregler om ny kunskap väger tyngre än erfarenhet. Detta kan motverkas med aktiv 

och relevant fortbildning, liksom i Danmark, för samtliga åldersgrupper så att 

anställningsbarheten inte sjunker med antalet tjänsteår.  

   

9.1.1 Sänkt arbetsgivaravgift för unga och nystartsjobb 

Kritik kan riktas mot sänkningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar, främst då en andra 

sänkning genomfördes utan att den första utvärderats. Mot bakgrund av de kostnader per 

nyskapat arbete som tidigare visats, motiveras i nuläget inte en fortsättning av åtgärden, i alla 

fall inte i jobbskapningssyfte. Vidare utredning kan även behövas huruvida sänkningen ska 

gälla redan anställda ungdomar, eller fungera som premie vid nyanställning. Men, som 

tidigare påvisats vid exempelvis analysen av nystartsjobben är sådana riktade åtgärder ofta 

tillfälliga och nyttan av dem faller betydligt då personen återgår till arbetslöshet. I uppsatsen 

syns tecken på att tidsbegränsade åtgärder förlorar effekt när tiden löper ut. Detta gäller för 

till exempel nystartsjobb och vikariat som en väg mot fast anställning.  

Nystartsjobben fungerar bättre än generellt sänkta arbetsgivaravgifter, både när det gäller 

kostnadseffektivitet och nyanställning. Men vidare uppföljning behövs för att utreda 

anledningen till att nystartsjobbare inte fortsätter sin anställning. Kan det vara så att åtgärden i 

sig tidsbegränsar tanken på anställning hos den arbetssökande? Att lönebidraget utbetalas 

under ett år och endast ett år, kan ge en ”naturlig avslutning” på anställningen.  

 Vidare kan effekten av en generell sänkning av arbetsgivaravgiften för alla anställda vara 

värd att analysera. Kan det vara så att en minskad arbetsgivaravgift, sänker 

anställningskostnaden så pass mycket att fler anställer, och dynamiken på arbetsmarknaden 

ökar och därmed underlättar ungdomars inträde på arbetsmarknaden?  
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9.1.2 Jobbgaranti för ungdomar 

”Se till att jag får ett jobb” (DN 2007) Så svarar 59 procent av de ungdomar som DN frågat 

vad de väntar sig av arbetsförmedlingen. Citatet motiverar ett namnbyte på jobbgarantin. Som 

tidigare nämnts kan arbetsmarknadsprogram fungera som motivation att söka arbete eller 

utbildning på egen hand innan några åtgärder inträder. Deltagande i programmet ses då som 

ett sämre alternativ än arbete och fungerar ”avskräckande”. Genom att garantin heter just 

garanti blir motivationen snarare att vänta på att denna ska inträda och citatet ”se till att jag 

får ett jobb” uppfylls. Ett namnbyte är att rekommendera.  

 

9.2 Gällande gymnasieskolan 

Lärlingsplatser på gymnasieskolan är positivt för elevers anknytning till arbetslivet, och kan 

på sikt vara bidragande till sänkt ungdomsarbetslöshet, detta då elever fångas upp av och 

knyter kontakter till arbetslivet tidigare. Förekomsten av lärlingsutbildningar breddar 

gymnasieskolan, och ger elever fler valmöjligheter. Dock är det viktigt att vara vaksam på 

kvaliteten i utbildningen och hur elevens tid som lärling spenderas.  När arbetsgivaren inte 

själv tar ekonomiska risker med lärlingens utbildning, finns risk i att incitament saknas för att 

utbilda en potentiell medarbetare med fullgoda yrkeskunskaper snarare än en gymnasieelev 

med förlängd APL/APU. Uttrycket ”valuta för pengarna” illustrerar väl uppsatsens slutsats. 

Den danska motsvarigheten är värd att analysera vidare för svensk del, där näringslivet bidrar 

dels genom en allmän lärlingsfond, men också aktivt betalar delar av lärlingens lön. För 

lärlingens del ger en lön för utfört arbete höjd motivation att lära mer och därmed höja lönen 

och för de elever som är skoltrötta fungerar lönen och arbetet som distansskapande till det 

teoretiska lärandet. De goda erfarenheterna med den höga anställningsbarheten från de 

svenska kvalificerade yrkesutbildningarna är värda att ha i åtanke vid utformningen av den 

nya gymnasieskolan. För att lärlingsutbildningarna ska hålla så hög kvalitet som möjligt 

krävs att näringslivet tar stort ansvar för utbildningarnas utformning. För detta krävs extra 

ekonomiska resurser till de företag som utbildar gymnasielärlingar. I Danmark kan sådana 

extra resurser sökas ur en fond, som också näringslivet bidrar till. Detta är en bra lösning 

även för Sveriges del förutsatt att lärlingssystemet blir utbrett.  
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9.3 Gällande statistik 

Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem i Sverige. Men statistiken förs över alla 

ungdomar som söker arbete oavsett om de söker extra arbete eller heltidsarbete, vilket inte 

framkommer tillräckligt i de rapporter som presenteras. Att en student som söker extraarbete 

inkluderas i statistiken på samma villkor som den som söker arbete för försörjning och 

huvudsysselsättning bör framhållas i större utsträckning. Att en tydligare beskrivning av 

statistiken behövs illustreras av den beräkning och viktning av 

ungdomsarbetslöshetssiffrorna som gjorts i uppsatsen (se avsnitt 8.6). Detta då en beräkning 

av andelen arbetslösa ungdomar som söker arbete och i första hand betraktar sig som 

arbetslösa kan sänka nivån på ungdomsarbetslösheten med tio procentenheter.  Det bör också 

upplysas om med vilka andelar ungdomsarbetslösheten är fördelad mellan olika grupper. 

Förslagsvis kan statistiken redovisas mer detaljerad för olika grupper exempelvis med en 

uppdelning mellan studerande arbetssökande och icke studerande, alternativt indelning efter 

åldersgrupperna 15-19 och 20-24 år.   

 

9.4 Gällande anställningsskydd och flexibilitet 

I uppsatsen har tidigare diskuterats att en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden är bra för 

ungdomars etablering. (se bland annat avsnitt 8.5) Genom anställningsskyddet och 

senioritetsprincipen minskas rörligheten på arbetsmarknaden och hinder uppkommer för 

både inträde och utträde. Delar av LAS är dispositiv och arbetsmarknadens förhållanden är 

upp till arbetsmarknadens parter att reglera. Genom att ge kunskap och personliga 

egenskaper större utrymme vid sidan av intjänade anställningsår vid uppsägningar kan 

sammansättningen av arbetsgruppen breddas. På vissa arbetsplatser lämpar sig nuvarande 

turordningsregler, medan på andra gör de det inte. Lagskyddet hindrar arbetsgivare och 

arbetstagare att själva utforma regler. Turordningsreglerna gör att ungdomar är de som först 

blir uppsagda, vilket är negativt för nivån på ungdomsarbetslösheten. Den stora skillnaden i 

anställningsskydd för fast och visstidsanställning gör att kostnaden och risken att anställa en 

oerfaren person är lägre vid vikariat, ungdomar stannar därmed längre i den 

anställningsformen. Arbetsmarknaden är uppdelad i två delar, den för tidsbegränsade och 

den för fasta anställningar. För en mer flexibel arbetsmarknad krävs att reglerna på 

arbetsmarknaden harmoniseras. Om detta skulle innebära en försvagning av 

anställningsskyddet krävs att det svenska systemet närmar sig det danska med en stark a-

kassa med hög anslutningsgrad och effektiva arbetsmarknadsprogram.  
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9.5 Gällande löner 

Om den sammanpressade lönestrukturen innebär ett problem för ungdomsarbetslöshetens 

sänkning kan det vara en idé att studera ungdomars reservationslöner, den lägsta lönenivån 

dessa är beredda att ta ett arbete för. Detta kan vara bra för att uppskatta rimligheten i de 

löner som idag ligger i kollektivavtalen, samt den löneökningstakt som sker. Om 

reservationslönen motsvarar de som idag finns i avtal är lönen inget effektivt medel för att 

motivera arbetsgivare att anställa ungdomar, då en lägre lön leder till högre efterfrågan men 

inte högre utbud på arbetskraft.  Men om reservationslönen skulle visa sig vara lägre än den 

lön som idag gäller, finns ett utbudsöverskott på arbetskraft hos ungdomar vilket inte finner 

motsvarande efterfrågan hos arbetsgivare på grund av lönen i avtalen.  

 

Om de infallsvinkar som framkommit i uppsatsen tas i beaktande vid kommande 

utvärderingar och förändringar av arbetsmarknad och utbildningssystem kommer det vara ett 

steg mot målet, sänkt ungdomsarbetslöshet.   
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