
 





Nordiska länders insatser 
mot ungdomsarbetslöshet 
– kartläggning och analys 
 
 
Ramböll Management Consulting AB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TemaNord 2010:570 



 

Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet – kartläggning och analys 
 
 
TemaNord 2010:570 
© Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2010 

ISBN 978-92-893-2106-8 

Tryck: Kailow Express ApS 
Upplaga: 230 
 
Tryckt på miljövänligt papper som uppfyller kraven i den nordiska miljösvanemärkningen. 
Publikationen kan beställas på www.norden.org/order. Fler publikationer på  
www.norden.org/publikationer 
 
Printed in Denmark 
 
 
 
 

 
 
Nordiska ministerrådet Nordiska rådet 
Ved Stranden 18 Ved Stranden 18 
DK-1061 Köpenhamn K DK-1061 Köpenhamn K 
Telefon (+45) 3396 0200 Telefon (+45) 3396 0400  
Fax (+45) 3396 0202 Fax (+45) 3311 1870 
 

www.norden.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det nordiska samarbetet 

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland 
och Åland.  

Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i 
europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i 
ett starkt Europa.  

Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global 
omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en 
av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. 

http://www.norden.org/order
http://www.norden.org/publikationer
http://www.norden.org


Content 

Forord ................................................................................................................................. 7 
Sammanfattning.................................................................................................................. 9 
1. Inledning....................................................................................................................... 11 

1.1 Inledning .............................................................................................................. 11 
1.2 Syfte med studien ................................................................................................. 12 
1.3 Metod ................................................................................................................... 13 
1.4 Analysram ............................................................................................................ 13 
1.5 Disposition ........................................................................................................... 14 

2. Sverige.......................................................................................................................... 15 
2.1 Inledning .............................................................................................................. 15 
2.2 Beskrivning av insatser ........................................................................................ 17 
2.3 Sammanfattande reflektioner................................................................................ 24 

3. Finland.......................................................................................................................... 27 
3.1 Inledning .............................................................................................................. 27 
3.2 Beskrivning av insatser ........................................................................................ 28 
3.3 Särskilda insatser.................................................................................................. 30 
3.4 Sammanfattande reflektioner................................................................................ 33 

4. Danmark ....................................................................................................................... 35 
4.1 Inledning .............................................................................................................. 35 
4.2 Den danske ungeindsats har høj politisk prioritet................................................. 36 
4.3 Centrale uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer .............................................. 37 
4.4 Sammanfattande refleksioner ............................................................................... 40 

5. Norge............................................................................................................................ 43 
5.1 Innledning ............................................................................................................ 43 
5.2 Ungdom på den norske politiske dagsorden: For stort frafall i videregående 

opplæring, for mange unge utenfor arbeidslivet.............................................. 44 
5.3 Oppsummering/konklusjoner ............................................................................... 51 

6. Island ............................................................................................................................ 53 
6.1 Inledning .............................................................................................................. 53 
6.2 Beskrivning av insatser ........................................................................................ 54 
6.3 Sammanfattande reflektioner................................................................................ 59 

7. Sammanfattande analys ................................................................................................ 61 
7.1 Inledning .............................................................................................................. 61 
7.2 Utmaningar – ungdomsarbetslöshet och demografisk utveckling ........................ 61 
7.3 Åtgärder till följd av den ekonomiska krisen........................................................ 63 
7.4 Insatser för att tillmötesgå den framtida efterfrågan på arbetskraft ...................... 65 
7.5 Fokus på specifika målgrupper och ”unga utanför”.............................................. 66 
7.6 Lärdomar och framgångsfaktorer ......................................................................... 67 
Litteraturförteckning .................................................................................................. 72 

English summary.............................................................................................................. 75 
Appendices ....................................................................................................................... 77 

1. Lista på intervjupersoner ........................................................................................ 77 
2. Matriser för identifierade insatser........................................................................... 78 
3. Analysram .............................................................................................................. 85 

 
 



 
 



Forord 

Den høje ungdomsledighed, som har fulgt i kølvandet på den økonomiske 
krise, er en af de mest bekymrende udfordringer i mange europæiske lande. 
Unge ledige er en udsat gruppe, hvor risikoen for marginalisering på længe-
re sigt er større end blandt mange andre ledige. Selvom ungdomsledigheden 
varierer betydeligt blandt de nordiske lande, har alle landene derfor sat stor 
fokus på, hvordan ungdomsledigheden kan bekæmpes. Samtidig står alle 
landene over for en betydelig demografisk udfordring, som i løbet af nogle 
år vil medføre mangel på arbejdskraft. I alle lande overvejer man derfor 
samtidig, hvordan man kan udvide arbejdsstyrken på lidt længere sigt og 
herunder få flere unge ind på arbejdsmarkedet.   

På et møde i Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A) i november 2009 i Is-
land havde ministrene en drøftelse om mulige tiltag i forhold til ungdomsle-
digheden. På den baggrund besluttede ministrene at gennemføre en kortlæg-
ning og analyse af landenes tiltag i forhold til ungdomsledigheden og i for-
hold til unge med tanke på fremtidens mangel på arbejdskraft. Ministerrådet 
for Uddannelse og Forskning (MR-U) besluttede kort efter at bidrage på lige 
fod til dette arbejde.  

Resultatet af denne kortlægning og analyse foreligger nu i form af denne 
rapport, der er udarbejdet af Ramböll, Sverige, som vandt opgaven i et be-
grænset udbud i Norden. Rapporten kortlægger de fem nordiske landes tiltag 
i forhold til unge ledige på både arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet 
og analyserer tiltagene i forhold til de kort- og langsigtede udfordringer. Ud 
fra analysen peges der i rapporten på nogle gennemgående træk i de gode 
eksempler fra de nordiske lande.  

Det er mit håb, at denne rapport kan tjene som nyttig inspiration for de 
nordiske landes regeringer i deres bestræbelser på at imødegå de fælles ud-
fordringer i forhold til unge ledige og den demografiske udvikling, som vi 
står over for i Norden.  
 
 
 
 
 

Halldór Ásgrímsson 

Generalsekretær 
 
 



 



Sammanfattning 

Nordiska Ministerrådet har gett i uppdrag till Ramböll Management Consulting 
AB att genomföra en jämförande tvärsektoriell kartläggning och analys av de 
nordiska ländernas insatser mot ungdomsarbetslöshet i ljuset av såväl den väx-
ande ungdomsarbetslösheten som framtidens brist på arbetskraft.  

Studien kartlägger dels relevanta departements befintliga och planerade 
insatser som följt av den ekonomiska krisen, och dels insatser med fokus på 
att utöka arbetskraftsutbudet på längre sikt. 

Datainsamlingen har genomförts med hjälp av dokumentstudier och in-
tervjuer med företrädare för både utbildnings- och arbetsmarknadsområdet i 
de nordiska länderna.   

Rapporten beskriver först varje land för sig när det gäller utmaningar och 
vilka typer av insatser som har genomförts och är planerade inom arbets-
marknads- och utbildningsområdet. I det avslutande kapitlet görs en sam-
manfattande och jämförande analys av insatserna och utmaningarna, gällan-
de åtgärder på kortare sikt och åtgärder på längre sikt samt arbetet med att 
fånga upp så kallade ”unga utanför”, personer som varken studerar, arbetar 
eller söker arbete. Det har visat sig att det både finns flera likheter och olik-
heter i termer av vilka utmaningar de nordiska länderna brottas med samt på 
vilket sätt man har valt att bemöta utmaningarna. 

Rapporten avslutas med en diskussion kring lärdomar och framgångsfakto-
rer. Utifrån kartläggningen och tidigare studier har följande framgångsfaktorer 
identifierats i arbetet med att bekämpa ungdomsarbetslösheten; tidiga insatser 
i utbildningsväsendet, ett utbildningssystem anpassat efter individens behov, 
en effektiv uppföljning av insatser.  

Trots att det finns en hel del skillnader i de olika länderna, både historiskt 
och i dagsläget, görs bedömningen att det kan finnas ett stort värde i ett 
närmare samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna när 
det gäller det framtida arbetet med ungdomsarbetslöshet.  



 



1. Inledning 

1.1 Inledning 

Ungdomar är särskilt utsatta vad gäller möjligheten att få och behålla ett arbe-
te. De bakomliggande faktorerna till höga nivåer av ungdomsarbetslöshet 
skiljer sig något åt mellan de nordiska länderna, men en gemensam faktor 
som försvårar etableringsmöjligheterna är ungdomarnas bristfälliga arbets-
livserfarenhet. Den svaga förankringen på arbetsmarknaden får särskilda kon-
sekvenser i en lågkonjunktur – när efterfrågan på arbetskraft minskar, arbets-
lösheten ökar och konkurrensen om lediga arbeten därav tätnar, drabbas ofta 
grupper som är svagt etablerade på arbetsmarknaden. 

Statistik från Eurostat visar att det skedde en märkbar ökning av arbets-
lösheten bland ungdomar i de nordiska länderna i samband med att den glo-
bala ekonomiska krisen inträffade under hösten 2008. Denna utveckling 
framgår i figuren nedan som visar arbetslöshetsnivåerna bland personer yng-
re än 25 år under tidsperioden 2001–20091. 
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Figur 1: Ungdomsarbetslöshet i fyra nordiska länder och EU 15 under perioden 2001–2009 

Källa: Eurostat 

 
Arbetslöshetsnivåerna bland ungdomar skiljer sig tydligt åt mellan de nor-
diska länderna. I både Sverige och Finland är ungdomsarbetslösheten högre 
än genomsnittet för EU 15, medan den är betydligt lägre i Norge och Dan-
mark.   

En växande ungdomsarbetslöshet utgör ett samhällsekonomiskt problem 
på kort sikt i form av ökade transfereringar och bidrag samt minskade skat-

                                                      
1 För mer information, se http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. Orsaken till att statistik för Island inte redo-

visas är att sådana siffror saknas på Eurostats hemsida.     

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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teintäkter. Höga nivåer av arbetslöshet bland ungdomar är dock även pro-
blematiskt i ett längre tidsperspektiv. Ungdomar som tidigt blir arbetslösa 
tenderar nämligen att fastna i ett långvarigt utanförskap, vilket kan förklaras 
mot bakgrund av så kallade ”scarring-effekter”. Scarring kan förstås som att 
arbetslöshet i dag ökar risken för arbetslöshet vid en senare tidpunkt. Detta 
eftersom perioder i arbetslöshet, särskilt bland personer som har en bristande 
arbetslivserfarenhet, skickar negativa signaler till potentiella arbetsgivare2.   

”Scarring-effekter” kan alltså tänkas ge upphov till långvarig arbetslöshet 
bland ungdomar, vilket i sin tur medför en minskad stock av kompetens och 
arbetslivserfarenhet. De nordiska länderna står samtidigt inför omfattande 
demografiska utmaningar – andelen äldre blir allt större vilket innebär att 
fler personer i den arbetsföra befolkningen borde arbeta i framtiden för att 
mildra effekten av en ökad försörjningsbörda. Denna utveckling gör det 
nödvändigt att ta tillvara på latenta resurser i arbetskraften, däribland arbets-
lösa ungdomar, eftersom framväxten av större grupper med liten arbetslivs-
erfarenhet (som länge befunnit sig i ett utanförskap) försvårar den framtida 
arbetskraftsförsörjningen. Betydelsen av att bekämpa arbetslöshet bland 
ungdomar och att implementera effektiva politiska åtgärder för målgruppen 
kan därmed förstås utifrån både ett kortare och ett lite längre perspektiv.  

1.2 Syfte med studien 

Syftet med studien som föreligger har varit att genomföra en tvärsektoriell 
kartläggning och analys av de nordiska ländernas insatser i förhållande till 
unga i ljuset av såväl den växande ungdomsarbetslösheten som framtidens 
brist på arbetskraft. Kartläggningen tar sin utgångspunkt i både arbetsmark-
nads- och utbildningspolitiska åtgärder. Mer konkret innehåller studien föl-
jande: 
 
 En jämförande kartläggning av relevanta departements/ministeriers 

befintliga och planerade insatser för den växande ungdomsarbets-
lösheten till följd av den aktuella ekonomiska krisen. 

 En jämförande kartläggning av relevanta departements/ministeriers 
befintliga och planerade insatser för unga med fokus på att utöka 
arbetskraftsutbudet i ljuset av den förväntade framtida arbetskrafts-
bristen, även i förhållande till så kallade unga utanför, som varken är i 
utbildning eller arbete.  

 En analys av i vilken utsträckning som de identifierade insatserna på kort 
och lång sikt kompletterar eller motverkar varandras måluppfyllelse. 

 En analys av goda exempel som främjar den samlade genomslags-
kraften på kort och lång sikt i förhållande till aktuella utmaningar. 

 

                                                      
2 Se även OECD-rapporten – Rising youth unemployment during the crisis: How to prevent negative 

long-term consequences on a generation? (2010).  
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Studien är avgränsad till att kartlägga och belysa de insatser som initierats 
på nationell nivå av relevanta departement och ministerier, d.v.s. över-
gripande åtgärder, regelförändringar, lagstiftning m.m. som regeringarna i 
de nordiska länderna tagit beslut om och initierat, vilket betyder att lokala 
och regionala initiativ samt insatser inte är inkluderade. I många fall är det 
för tidigt att värdera uppnådda resultat av insatserna, även om vi löpande 
hänvisar till genomförda utvärderingar om sådana finns. Syftet har istället 
varit att kartlägga och analysera insatser utifrån aspekter som vilka pro-
blem/behov de fokuserar på, vilka de vänder sig till, vad de innehåller och 
vilka resultat och effekter som förväntas uppnås med insatserna (se analys-
ram nedan). 

1.3 Metod 

Kartläggningen av de nordiska ländernas arbete med att förhindra arbetslös-
het bland unga har tagit sin utgångspunkt i explorativa intervjuer med studi-
ens referensgrupp som har bestått av en person från utbildningsområdet och 
en person från arbetsmarknadsområdet i respektive land. Mot bakgrund av 
dessa intervjuer har vi använt oss av snöbollsmetoden, vilket innebär att 
respondenterna själva har fått komma med förslag på ytterligare personer 
och aktörer som kan bidra med relevanta inspel.  

De aktörer som vi kontaktat under kartläggningens gång kan sammanfattas i 
tre olika kategorier: företrädare för relevanta departement/ministerier – framför-
allt arbetsmarknads- och utbildningsdepartementen, företrädare för centrala 
aktörer – däribland myndigheter på arbetsmarknads- och utbildningsområdet 
samt forskare3.   

Vid sidan av djupintervjuer har Ramböll genomfört dokumentstudier av 
relevanta dokument i de fem länderna. Dokumenten har bland annat utgjorts 
av budgetpropositioner, beskrivningar av åtgärdsprogram samt rapporter och 
uppföljningar inom såväl det arbetsmarknadspolitiska området som utbild-
ningsområdet4.  

1.4 Analysram 

För att säkra transparens och systematik i kartläggningen har vi strukturerat 
genomförandet i form av en analysram. Analysramen redovisas i sin helhet i 
appendix, men det kan redan här nämnas att den utgått från ett antal på för-
hand specificerade kategorier som beskrivningen av åtgärderna sedan base-
rats på. Exempel på sådana kategorier är: målgrupp, typ av angreppssätt 
(subventioner, praktik etc.), ekonomiska medel avsatta samt förväntade re-
sultat och effekter.   

                                                      
3 En mer detaljerad redogörelse över de personer som vi intervjuat finns sammanställd i appendix.  
4 En referenslista för dokumenten återfinns i appendix 
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Mot bakgrund av analysramen har vi även valt att framförallt fokusera 
kartläggningen kring insatser som relaterar till fyra grundläggande hinder, 
vilka en ung arbetslös kan tänkas möta när han eller hon försöker etablera 
sig på arbetsmarknaden. De hinder och typer av åtgärder som beskrivs i 
tabellen nedan har alltså bidragit till att strukturera vår datainsamlingspro-
cess och de har fungerat som ett övergripande ramverk för studien. Vi har 
däremot inte genomfört någon analys utifrån dem, varför de i liten utsträck-
ning kommer att diskuteras i den löpande texten.    

Tabell 1 Typ av hinder som ungdomar möter på arbetsmarknaden 

Hinder  Exempel på åtgärder  

Brist på kompetens (utbildning) gör att den 
arbetslösa inte är formellt behörig till de tjänster 
som finns på arbetsmarknaden. 

Satsningar på reguljär utbildning och olika typer 
av arbetsmarknadsutbildningar.   

Brist på erfarenhet (arbetslivserfarenhet) bland 
unga gör det rationellt för arbetsgivaren att 
anställa äldre och mer etablerad arbetskraft. 

Praktikplatser kan förse ungdomar med nödvän-
dig erfarenhet. Därutöver kan arbetsgivare 
kompenseras för en upplevd risk genom ekono-
miska subventioner.  

Brist på kontakter och brister i matchningen på 
arbetsmarknaden kan göra det svårt för behöriga 
ungdomar med relevant erfarenhet att få kontakt 
med arbetsgivare som efterfrågar dem. 

Coachning, matchning och jobbsökaraktiviteter.  

Brist på intresse hos ungdomar att ta anställning 
hos arbetsgivare med behov av arbetskraft, 
alternativt brist på intresse hos arbetsgivare att 
anställa ungdomar på grund av negativa attityder 
till unga som arbetskraft.  

Attitydpåverkan och informationskampanjer riktade 
mot ungdomar respektive mot arbetsgivare.  

1.5 Disposition 

Den fortsatta texten disponeras på följande sätt. Kapitel 2 till 6 utgör varsitt 
landskapitel för de nordiska länderna inkluderade i studien; Sverige (kapitel 
2), Finland (kapitel 3), Danmark (kapitel 4), Norge (kapitel 5) och Island 
(kapitel 6). I respektive kapitel beskrivs den aktuella situationen gällande 
ungdomsarbetslöshet samt ett urval av insatser som genomförs alternativt 
planeras för att bemöta de utmaningar som länderna brottas med. I det avslu-
tande kapitlet (kapitel 7) görs en sammanfattande och jämförande analys av 
insatser och angreppsätt samt goda exempel.  



2. Sverige 

2.1 Inledning 

Arbetslösheten bland såväl ungdomar som bland befolkningen i stort har 
ökat till följd av den ekonomiska krisen under de två senaste åren. Samtidigt 
bör det uppmärksammas att framförallt ungdomsarbetslösheten har legat på 
en hög nivå under ett flertal år. Utvecklingen i arbetslöshetstalen för unga i 
arbetskraften (15–24 år) och för arbetskraften i stort (15–74 år) framgår 
nedan. Figur 2 redovisar statistik från och med det första kvartalet 2001 till 
och med det första kvartalet 2010. 
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Figur 2: Arbetslösheten 2001–2010 i åldern 15–24 år och 15–74 år5 (i procent) 

Källa: SCB (AKU) 

 
I Sverige drabbades gruppen ungdomar extra hårt under den förra ekono-
miska krisen i början av 1990-talet. Under stora delar av 2000-talet har ung-
domsarbetslösheten legat på relativt höga nivåer. Under 2007 och 2008 för-
bättrades arbetsmarknadsläget för ungdomar men i samband med den eko-
nomiska krisen i slutet av 2008 ökade åter arbetslösheten bland ungdomar 
och har sedan dess bitit sig fast på höga nivåer. Vid en europeisk jämförelse 
har Sverige haft högre arbetslöshet än EU-genomsnittet sedan 2004, enligt 
statistik från Eurostat6.  
 

                                                      
5 Under 2005 och 2007 skedde förändringar i Arbetskraftsundersökningen som innebar ett tidsseriebrott 

i AKU:s serier. SCB har sedan dess arbetat med att länka samman serier för att överbrygga brotten. De 
tidigare siffrorna i diagrammet är dock fortfarande förknippade med viss osäkerhet.  

6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Under det första kvartalet 2010 var arbetslösheten bland ungdomar 28,7 
procent, vilket motsvarar en ökning med 4,3 procentenheter jämfört med 
samma period föregående år7. Detta innebär att ungdomsarbetslösheten under 
det första kvartalet var runt tre gånger så hög som bland arbetskraften 15–74 
år, vars arbetslöshet enligt AKU uppgick till 9,1 procent.8   

De höga arbetslöshetsnivåerna bland ungdomar i förhållande till de äldre 
åldersgrupperna hänger delvis samman med att heltidsstuderande som söker 
och kan ta arbete räknas som arbetslösa i den officiella arbetslöshetsdefini-
tionen9. Heltidsstuderande ungdomar i gymnasiet eller på högskolan som 
söker extraarbeten samt ungdomar som studerar heltid i arbetsmarknadspoli-
tiska utbildningsåtgärder räknas därmed som arbetslösa, något som får stort 
genomslag i statistiken. Av de drygt 166 500 ungdomar som räknades som 
arbetslösa första kvartalet 2010 uppgick antalet heltidsstuderande till drygt 
89 300. Detta motsvarar knappt 54 procent av de arbetslösa.  

Heltidsstuderande som söker arbete påverkar således den höga nivån på 
ungdomsarbetslösheten i Sverige. Andra förklaringar som vanligen brukar 
omnämnas som orsaker till den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige är 
t.ex. deras svaga förankring på arbetsmarknaden, den ovanligt stora kohor-
ten som nu är i åldern 15–24 år, lagen om anställningsskydd samt trögheten i 
övergången från skola till arbete.    

Ungdomar har en svag förankring på arbetsmarknaden på grund av brist-
fällig arbetserfarenhet. I Sverige märks den svaga förankringen bl.a. av att 
ungdomar är överrepresenterade bland dem som har tillfälliga anställningar. 
Detta får särskilda konsekvenser vid lågkonjunkturer då arbetsgivare tende-
rar att först göra sig av med tillfällig personal. De stora barnkullarna som 
föddes i slutet av 80-talet och början av 90-talet har vidare påverkat arbets-
kraftens sammansättning. De ungdomskullar som nu lämnar gymnasiet är 
ovanligt stora, vilket innebär att konkurrensen om lediga arbeten och studie-
platser förstärks.  

Flera studier visar också att anställningsskyddets styrka påverkar hur ar-
betslöshet fördelas mellan olika grupper10. Ett starkt anställningsskydd som 
det i Sverige, bidrar till att skydda äldre etablerad personal mot uppsägning-
ar men har som negativ bieffekt att bl.a. ungdomar får svårt att få ett fotfäste 
på arbetsmarknaden i och med att de har ett svagare skydd vid uppsägning-
ar. Den i huvudsak skolförlagda yrkesutbildningen har dessutom inneburit 
att svenska gymnasieelever ges få möjligheter till att etablera en kontakt 
med arbetslivet, något som tros ligga till grund för att det funnits en tröghet i 
övergången från skola till arbete11.  

                                                      
7 Arbetslösheten var som högst i kategorin 15–19 år (knappt 40 procent) och betydligt lägre bland per-

soner mellan 20–24 år (cirka 23 procent). 
8 AKU, 8/6 – 10, SCB.  
9 Denna ändrades 2007 och utgår i dagsläget från EU:s förordningar samt ILOs (International Labour 

Organization) allmänt vedertagna definition.  
10 Se bland annat ITPS (A2005:016) – Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt.  
11 Se även Prop. 2008/09:199 – Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan.  
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Trots att ungdomarnas situation på arbetsmarknaden är ansträngd för till-
fället, finns det hopp om att situationen förbättras när konjunkturen väl vän-
der. Detta då det till en början ofta är fråga om tillfälliga anställningar när 
arbetsgivare börjar nyanställa, vilket för det mesta kommer ungdomar till 
del. En positiv aspekt är också att arbetslöshetsperioderna generellt sett är 
kortare bland ungdomar jämfört med övriga åldersgrupper, vilket gör att 
deras möjligheter att bli anställda är betydligt bättre än bland dem som har 
långa arbetslöshetsperioder. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos 
vänder sysselsättningen under åren 2010 och 2011 upp i samtliga åldrar och 
uppgången bedöms bli mest tydlig för de lägre åldrarna, det vill säga 20–34 
år.12 Utifrån ett längre tidsperspektiv kan även de stora pensionsavgångar 
som väntas inom flera yrken bidra till att jobbmöjligheterna för ungdomar är 
goda på fem till tio års sikt13.   

2.2 Beskrivning av insatser 

Detta avsnitt inleds med en övergripande presentation av den svenska reger-
ingens åtgärder för att förhindra arbetslöshet både bland ungdomar och 
bland befolkningen i stort. Därefter följer en beskrivning av ett antal specifi-
ka åtgärder och insatser. 

2.2.1 Den övergripande politiken 

En generell målsättning för den svenska arbetsmarknadspolitiken under 
senare år har varit att öka de ekonomiska incitamenten till att arbeta och 
anställa. Som ett led i regeringens arbetslinje har inkomstskatten sänkts i 
fyra steg för de som är sysselsatta inom det så kallade jobbskatteavdraget. 
Regeringen har även betonat att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som 
en omställningsförsäkring14. Därutöver har arbetet med personer som är 
sjukskrivna förändrats genom att en rehabiliteringskedja har införts, där 
arbetsförmågan prövas vid på förhand fastslagna tidpunkter.         

Inom utbildningsområdet har regeringen i allmänhet lyft fram att det 
krävs fler beröringspunkter mellan utbildningsväsendet och arbetslivet för 
att underlätta övergången från studier till arbete. Ett annat fokusområde har 
varit att fler elever ska nå kunskapsmålen. Detta framförallt genom tidiga 
stödinsatser och en ökad tydlighet. Som exempel kan nämnas att regeringen 
har beslutat om en läsa-skriva-räkna satsning, nya ämnesplaner för skolan, 

                                                      
12 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010, Ura 2010:3 
13 Se även Var finns jobben – Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick. Statistik från SCB visar till 

exempel att antalet pensionärer under 2009 ökade med 24 000 personer jämfört med 2007. Denna ökning 
fortsatte även under första halvåret 2009 (+39 000), vilket huvudsakligen kan förklaras av att många perso-
ner födda på 1940-talet börjar gå i pension.   

14 Detta innebär bland annat att tiden som en arbetslös person kan få ersättning är begränsad, att ersätt-
ningsnivån blir lägre med tiden samt att det inte längre går att begränsa sitt sökbeteende geografiskt eller 
yrkesmässigt.  



 Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet – kartläggning och analys 18 

fler nationella prov, stöd till lärares fortbildning samt en ny sexgradig be-
tygsskala. 

På en mer detaljerad nivå har regeringen betonat att insatser mot ung-
domsarbetslöshet ska prioriteras. Förutom de allmänna satsningar som har 
att göra med arbetsmarknads- och utbildningspolitiken i stort, har ett antal 
särskilda åtgärder genomförts, vilka har en direkt anknytning till problema-
tiken kring en växande ungdomsarbetslöshet. Den övergripande strategin för 
att motverka ungdomsarbetslöshet i Sverige kan sägas bestå av en kombina-
tion mellan generella tilltag och mer specifika åtgärder. Bland de specifika 
åtgärderna är tanken att minska trösklarna på arbetsmarknaden för ungdo-
mar, genom t.ex. sänkta arbetsgivaravgifter och Nystartsjobb. En annan 
målsättning handlar om att rusta och aktivera den enskilde ungdomen genom 
att erbjuda olika former av individanpassat stöd (Jobbgarantin för ungdo-
mar). Ett viktigt skydd mot utanförskap är slutligen studier och kompetens-
utveckling samt en fungerande samverkan mellan olika myndigheter. Reger-
ingen har därför, genom en rad olika åtgärder, försökt att stärka kvaliteten i 
utbildningsväsendet och möjligheten att läsa in betyg och kurser samt att få 
till stånd samverkan mellan aktörer kring ungdomar. 

2.2.2 Särskilda insatser 

I detta avsnitt ges en översiktsbild av ett urval betydelsefulla åtgärder som 
har genomförts under de senaste åren.15 Förutom att lyfta ett antal åtgärder 
som har en direkt anknytning till problematiken med en växande ungdom-
sarbetslöshet16, beskrivs även inrättandet av Myndigheten för yrkeshögsko-
lan, vilken är intressant utifrån perspektivet att skapa fler beröringspunkter 
mellan arbetslivet och utbildningsväsendet.17 Dessutom beskrivs navigator-
centrum18 som inte har tillkommit som en konsekvens av en växande ung-
domsarbetslöshet, utan på grund av att många ungdomar riskerar att hamna i 
utanförskap, vilket kan betraktas som ett ännu allvarligare problem än ung-
domsarbetslösheten.  

En generell poäng som framgår är att de svenska åtgärderna har olika 
tidsperspektiv (se figur 3). För att mildra effekterna av den ekonomiska kri-
sen har flera tillfälliga satsningar genomförts, samtidigt som det finns mer 
permanenta åtgärder som infördes 2007, före den ekonomiska krisen och 
som syftar till att löpande motverka ungdomsarbetslöshet. Det finns också 
åtgärder/insatser som syftar till att motverka arbetslöshet på längre sikt, i 
form av mer strukturella förändringar. 

                                                      
15 För att exemplifiera kommer vi inte att beskriva de förändringar i lagen om anställningsskydd som 

genomfördes 2007, vilka gjort det enklare att anställa ungdomar för viss tid. Vi kommer inte heller att 
beskriva den sommarjobbsatsning på som genomförs för skolungdomar under 2010.      

16 Dessa åtgärder är: sänkta arbetsgivaravgifter, Nystartsjobb, Jobbgarantin, gymnasiereformen samt fi-
nansieringen av fler studieplatser.  

17 Att skapa fler beröringspunkter mellan arbetslivet och utbildningsväsendet är en aspekt som är viktig 
när det gäller att skapa förutsättningar för minskad arbetslöshet bland unga.  

18 För att ungdomar snabbare ska få jobb samordnas myndigheternas, näringslivet och föreningslivets 
resurser i så kallade navigatorcentrum. Dessa startade under 2004.  
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Figur 3: De svenska åtgärdarnas tidsperspektiv 

2.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade mot arbetsgivare  

Sänkta arbetsgivaravgifter 

Som ett led i att minska utanförskapet bland ungdomar sänktes arbetsgivar-
avgifterna från och med den 1 juli 2007 för alla ungdomar som fyllt 18, men 
ännu inte 25 år19. Nedsättningen innebär att avgifterna, med undantag för 
ålderspensionsavgiften, har halverats. De sänkta arbetsgivaravgifterna syftar 
till att öka efterfrågan på ungdomars arbete20. Detta är särskilt viktigt efter-
som ungdomar många gånger antas vara mindre produktiva än äldre perso-
nal under sina första år på arbetsmarknaden. För en arbetsgivare som anstäl-
ler en yngre och oerfaren medarbetare kan anställningen även innebära ett 
åtagande att utbilda den anställde. Detta kan sammantaget medföra att ar-
betsgivare tvekar att anställa yngre personer. Ett sätt att överbrygga en sådan 
tvekan och att stimulera efterfrågan på yngre arbetskraft är därför att minska 
lönekostnaderna i form av sänkta arbetsgivaravgifter.  

Riksrevisionen granskade under 2008 bland annat huruvida sänkningen 
av arbetsgivaravgifter för ungdomar är en effektiv åtgärd och om insatsen 
leder till högre sysselsättning21. Riksrevisionen bedömde att nedsättningen 
för ungdomar har haft begränsade sysselsättningseffekter och höga död-
viktseffekter, d.v.s. samma personer som får arbete genom arbetsgivarav-
giftssänkningen skulle ha anställts ändå. Systemet med en allmän nedsätt-
ning har därför ifrågasatts. 

Nystartsjobb  

Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007 och syftar till att stimulera arbets-
givare att anställa personer som har varit utan arbete en längre tid på grund av 
arbetslöshet eller sjukskrivning, samt nyanlända invandrare. Nystartsjobben 
betraktas som vanliga anställningar och innebär att arbetsgivaren kompenseras 
med ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgifterna under den tid som perso-
nen har rätt till Nystartsjobb. Vid anställning av en person under 26 år kan 
arbetsgivaren få stödet i maximalt ett år. Villkoren för att ungdomar ska få 
Nystartsjobb är att de är mellan 20–25 år och har varit arbetslösa, sjukskrivna, 

                                                      
19 I dagsläget vänder sig insatsen även till personer som ännu inte fyllt 26 år.  
20 Se även (prop.2006/07:84) – Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18, men inte 25 år. 
21 RiR 2008:16 Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris?  
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deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, haft sjuk- eller aktivitetsstöd 
eller uppburit ekonomiskt bistånd under minst sex månader alternativt att de 
har varit anställda på Samhall på heltid i minst sex månader.  

Antalet personer i Nystartsjobb uppgick under första kvartalet 2010 till i 
genomsnitt 24 500 personer och av dessa var 2 100 eller 8,6 procent unga (< 
25 år). Nystartsjobb för ungdomar kan kombineras med andra efterfrågesti-
mulanser, däribland nedsättningen av socialavgifter för ungdomar – till-
sammans med de sänkta socialavgifterna blir t.ex. lönekostnaden cirka 40 
procent lägre för att anställa en ung person med Nystartsjobb än vad den 
annars skulle ha varit.  

På uppdrag av arbetsmarknadsdepartementet genomförde Ramböll Ma-
nagement i Sverige under hösten 2008 en uppföljning av Nystartsjobben22. 
Uppföljningen visade Nystartsjobben tycks vara en effektiv väg till arbete – 
bland personer under 25 år hade så många som 68 procent någon form av 
arbete 90 dagar efter avslutat Nystartsjobb.23 En trolig förklaring till de goda 
resultaten är att Nystartsjobben, genom att öka arbetsgivarnas incitament till 
att anställa ungdomar, hjälper unga att komma över tröskeln till det första 
arbetet och fungerar därmed som en dörröppnare till arbetslivet.   

2.2.4 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade mot arbetslösa ungdomar  

Jobbgarantin för ungdomar 

Ungdomar mellan 16–25 år som varit arbetslösa och inskrivna vid Arbetsför-
medlingen i tre sammanhängande månader ska sedan december 2007 anvisas 
till Jobbgarantin för ungdomar. Syftet med Jobbgarantin för ung-domar är att 
erbjuda särskilda insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt som möjligt 
ska få ett arbete alternativt att påbörja eller återgå till utbildning inom det re-
guljära utbildningssystemet24. Sedan programmet infördes har programdelta-
garna kraftigt ökat i volym. Under första kvartalet 2010 uppgick det genom-
snittliga antalet i Jobbgarantin för ungdomar till 53 000 personer per månad. 

Jobbgarantin för ungdomar inleds vanligen med tre månader av aktiviteter 
som omfattar fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning samt jobb-
sökaraktiviteter med coachning. Tanken bakom inledningsperiod i Jobbgaran-
tin för ungdomar är att motverka inlåsningseffekter. Flera studier ger nämli-
gen vid handen att det vid genomförandet av arbetsmarknadspolitiska insatser 
är viktigt att kvarhålla kontakten med arbetsmarknaden25.  

Efter en inledande period – i normalfallet minst tre månader – kan match-
ningen och coachningen i garantin förstärkas med ett brett utbud av insatser, 
däribland praktik och kortare utbildning. Målsättningen är att kunna erbjuda de 
arbetslösa ungdomarna insatser som ökar deras anställningsbarhet.  

                                                      
22 Uppföljning av nystartsjobben – ett arbetsgivarperspektiv 
23 Uppföljningen baserar sig på de ungdomar som lämnade ett Nystartsjobb under perioden januari 2007 

till augusti 2008. 
24 Se även prop. 2006/07:118.  
25 Se bland annat IFAU-rapporten (Hur) hjälps ungdomar av arbetsmarknadspolitiska program för unga?   
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Det försämrade konjunkturläget har inneburit att ungdomsarbetslösheten 
har stigit igen och att allt fler personer deltar i arbetsmarknadspolitiska pro-
gram. För att stärka programinsatserna har regeringen gjort en rad tillfälliga 
satsningar inom Jobbgarantins andra steg (till exempel Lyft, studier vid lan-
dets folkhögskolor, studier på deltid och stöd till start av näringsverksam-
het), vilka beskrivs härunder. 

Lyft är en arbetsplatsförlagd praktik och genomförs sedan 2010 i statliga 
och kommunala verksamheter samt ideella organisationer. Målsättningen 
med insatsen är att aktivera arbetslösa personer inom miljö, skogsvård, kul-
turarvet, omsorg och skola. Lyft är tillgänglig för personer som är – eller 
riskerar att bli – arbetslösa och som deltar i såväl jobb- och utvecklingsga-
rantin som Jobbgarantin för ungdomar.  

Som ett komplement till den utbildning som vanligen erbjuds inom Jobb-
garantin för ungdomar har regeringen genomfört en satsning på utbildnings-
platser inom folkhögskolorna för ungdomar som är inskrivna i Jobbgarantin 
för ungdomar, som fyllt 16 men inte 25 år och som saknar slutbetyg från 
grund- eller gymnasieskolan. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till 
insatsen och som bekostar aktivitetsstöd under utbildningstiden. Utbildning-
ens syfte är att höja deltagarnas motivation att påbörja eller återgå till regul-
jär utbildning. Den anpassade pedagogik som används på folkhögskolorna 
kan, enligt regeringen, vara värdefull utifrån ett motivationshöjande per-
spektiv och förhindra ett framtida utanförskap. Verksamhetens mål är att 
under 2010 erbjuda ca 4 000 ungdomar 60 utbildningsdagar under tre sam-
manhängande månader och att minst 800 ungdomar ska bli motiverade att 
gå vidare till fortsatta studier.26  

Deltagare inom Jobbgarantin för ungdomar ska kunna ta del av stöd till 
start av näringsverksamhet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Att arbets-
livsinriktad rehabilitering införs inom Jobbgarantin för ungdomar innebär att 
fler ungdomar kommer att kunna ta del av de tjänster och den specialist-
kompetens som finns inom Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabili-
tering liksom av de insatser och program som finns inom ramen för detta. 
Stöd till start av näringsverksamhet syftar till att stimulera nyföretagande 
och en övergång från arbetslöshet till arbete. I vanliga fall är kravet att per-
sonen ska ha fyllt 25 år för att kunna ta del av stödet, men deltar man i 
Jobbgarantin för ungdomar kan man alltså nu vara yngre än 25 år. Enligt 
Riksrevisionens bedömning27 har stöd till start av näringsverksamhet tidiga-
re varit ett framgångsrikt program med goda sysselsättningseffekter. Åtgär-
den är dock förknippad med en viss undanträngning eftersom deltagarna får 
en fördel gentemot andra personer på arbetsmarknaden – främst i form av en 
tryggad försörjning.  

Det har även blivit möjligt för deltagare i Jobbgarantin för ungdomar 
som har fyllt 20 år att delta i Jobbgarantin på deltid för att under resterande 
tid ha möjlighet att studera inom den kommunala vuxenutbildningen. Åtgär-

                                                      
26http://www.folkbildning.se//Documents/R%20Aktuella%20projekt/PM%20UGA-fhsk%202010.pdf  
27 Stöd till start av näringsverksamhet – ett framgångsrikt program (2008:24).   

http://www.folkbildning.se//Documents/R%20Aktuella%20projekt/PM%20UGA-fhsk%202010.pdf
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den syftar till att öka motivationen för studier och tydliggöra utbildningens 
betydelse på arbetsmarknaden. Den väntas också bidra till att deltagarna i 
högre grad väljer att gå över till att studera på heltid. 

Som ett resultat av den ekonomiska krisen har regeringen även gjort ut-
ökade satsningar på korttidsarbetslösa. De som är arbetslösa eller riskerar att 
bli arbetslösa kan få en jobbcoach redan inledningsvis i arbetslöshetsperio-
den. Satsningen på coachning har t.ex. gjort det möjligt för unga arbetslösa 
att ta del av en förstärkt matchningsverksamhet och personliga coacher re-
dan från och med dag 1 i arbetslöshet. 

Unga utanför 

Redan i början av 2000-talet uppmärksammades att det fanns många ung-
domar som riskerade att hamna utanför. År 2003 gjordes en statlig utredning 
om unga 16–24 år som varken arbetar, studerar eller söker arbete. I utred-
ningen gavs flera förslag till förbättrat stöd för denna grupp28. Utredningen 
föreslog bland annat ett försök med navigatorverksamheter, vilka skulle 
komplettera det arbete som arbetsförmedling, gymnasieskola och social-
tjänst redan bedriver.     

Under åren 2008, 2009 och 2010 har Ungdomsstyrelsen bidragit med me-
del till det nationella nätverket navigatorcentrum29, vilket syftar till att ge 
unga en plats att gå till, där så många myndigheter och organisationer som 
möjligt samverkar. Tanken bakom satsningen har alltså varit att unga inte ska 
behöva bli hänvisade fram och tillbaka mellan olika verksamheter och poten-
tiellt falla mellan stolarna30. Arbetet med att minska antalet unga som riskerar 
att hamna utanför har även lett till reformer av utbildningspolitiken vilket bl.a. 
framgår i gymnasiereformen som beskrivs i nästa avsnitt. 

ärkas.  

                                                     

2.2.5 Utbildningspolitiska åtgärder   

Gymnasiereformen 

Andelen ungdomar i åldern 18–24 år utan fullföljd gymnasieutbildning och 
som inte i efterhand kompletterar sin utbildning, har minskat i många euro-
peiska länder. I Sverige har andelen ökat.31 Mot denna bakgrund överläm-
nade regeringen till Riksdagen i maj 2009 propositionen Högre krav och 
kvali-tet i den nya gymnasieskolan. Syftet med gymnasiereformen, vilken 
träder i kraft den 1 mars 2010 och gäller utbildning som påbörjas efter den 1 
juli 2011, är att: (i) fler elever ska lämna gymnasieskolan med godkända 
betyg, (ii) utbildningarna ska vara bättre anpassade till kraven inom olika 
bransch- och yrkesområden samt (iii) att elevernas förkunskaper inför yrkes-
liv och fortsatta studier ska först

 
28 Se SOU (2003:92).  
29 Se även www.navigatorcentrum.se  
30 Se även Ungdomsstyrelsens rapport Vägarna in – Arbetet med unga i kommuner med lokala 

utvecklingsavtal (2009).  
31   Se även regeringens skrivelse 2009/10:53 – En strategi för ungdomspolitiken.   

http://www.navigatorcentrum.se
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Två viktiga åtgärder för att öka kvaliteten i gymnasieskolan är de nya 
ämnesplanerna samt ett utvecklat betygssystem. En bärande tanke med de 
nya ämnesplanerna är att de ska underlätta förståelsen av vilka kunskapskrav 
som ställs i skolan. Samtidigt innebär fler betygssteg en ökad tydlighet i 
informationen till elever och vårdnadshavare, vilket anses vara av betydelse 
för att tidigt kunna följa upp och stödja de personer som riskerar att hamna 
utanför.  

En annan målsättning med gymnasiereformen är en ökad arbetsmarknads-
anpassning. De yrkesutbildningar som genomförs måste därför fortsättnings-
vis kunna dokumentera ett arbetskraftsbehov. För att förbättra överensstäm-
melsen mellan yrkesutbildningens innehåll och efterfrågan på arbetsmarkna-
den har regeringen även upprättat nationella råd för yrkesprogrammen. Råden 
ska vara sammansatta av en bred representation av bland annat företrädare för 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt av branschföreträdare inom 
det yrkesområde som programmet utbildar för.  

Riksdagen har vidare beslutat att en gymnasieexamen ska införas i form av 
en högskoleföreberedande examen för högskoleförberedande program och en 
yrkesexamen för yrkesprogram och lärlingsutbildning. Syftet med program-
mens utformning är att stärka elevernas förkunskaper inför antingen fortsatta 
studier eller yrkeslivet. Ett annat mål har varit att skapa en tydligare skillnad 
mellan yrkes- och högskoleföreberedande utbildningar.  

Myndigheten för yrkeshögskolan  

För att säkerställa kvaliteten i de eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte 
utgör högskoleutbildningar bildades Myndigheten för yrkeshögskolan den 1 
juli 2009. Tanken med denna omorganisering har varit att samla alla efter-
gymnasiala utbildningar som inte utgör högskoleutbildningar32 under ett tak, 
för att regeringen ska få en överblick över de utbildningar som genomförs, 
vilket skapar möjligheter för bättre uppföljning och utvärdering. Inrättandet 
av den nya myndigheten kan förstås utifrån en bakgrund av att kommande 
demografiska utmaningar gör det nödvändigt att både få ett helhetsgrepp 
kring vilka eftergymnasiala utbildningar utanför högskolan som genomförs 
samt att marknadsanpassa dessa i så stor utsträckning som möjligt.  

Ett ökat antal studieplatser   

Regeringen har valt att finansiera fler studieplatser inom den kommunala vux-
enutbildningen, yrkeshögskolan och högskolan. Detta med syftet att stimulera 
till kompetensutveckling och vidare studier. Under 2010–2011 ska nära 2 
miljarder tillföras komvux. Under samma period har regeringen för avsikt att 
öka resurserna till yrkeshögskoleutbildningarna med totalt 440 miljoner kro-
nor och att skapa utrymme för 10 000 nya högskoleplatser.  

                                                      
32 Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för frågor som rör utbildningar inom yr-

keshögskolan, kompletterande utbildningar och lärlingsutbildningar för vuxna till vissa hantverksyrken. Se 
http://yhmyndigheten.se/hem/  

http://yhmyndigheten.se/hem/


 Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet – kartläggning och analys 24 

Det finns en rad olika omständigheter som ligger till grund för varför 
ungdomar väljer att studera. Föräldrarnas utbildningsbakgrund har till ex-
empel en stor betydelse. Därutöver kan tydliga skillnader i ersättningsnivå-
erna för arbetsmarknadspolitiska insatser, respektive utbildning, ge upphov 
till ekonomiska incitament som påverkar den enskildes beslut. Satsningen på 
ett ökat antal studieplatser kan med detta sagt förstås mot bakgrund av att 
även arbetsmarknadsläget påverkar ungdomars benägenhet till att studera 
och att det finns ett positivt samband mellan val av vidare studier och låg-
konjunktur, vilket beror på att en begränsad efterfrågan på arbetskraft gör 
alternativkostanden för att studera låg33.  

2.3 Sammanfattande reflektioner 

De insatser som vi tagit upp i detta kapitel har sammanställts i figuren ned-
an, vilken syftar till att tydligöra förväntade resultat och effekter. Förutom 
att diskutera vilka hinder på arbetsmarknaden de särskilda insatserna vänder 
sig mot, lyfter vi här även fram frågor som har att göra med vilka grupper av 
ungdomar de fokuserar på samt best practice.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Förändringsteori över sju svenska insatser som syftar till att bekämpa  
ungdomsarbetslöshet 

 
De insatser som tas upp i figuren ovan bemöter olika typer av hinder som 
ungdomar möter på arbetsmarknaden De sänkta arbetsgivaravgifterna och 
Nystartsjobben syftar till att kompensera för den brist på arbetslivserfa-
renhet som ungdomar ofta har, medan inledningsperioden i Jobbgarantin för 
ungdomar med coachning och jobbsökaraktiviteter riktar sig till den match-
ningsproblematik mellan arbetsgivare och arbetstagare som finns på arbets-

                                                      
33http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.2cd238d1247e6ab12a80003130/Kommentarer+till+B

udgetpropositionen.pdf  

http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.2cd238d1247e6ab12a80003130/Kommentarer+till+Budgetpropositionen.pdf
http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.2cd238d1247e6ab12a80003130/Kommentarer+till+Budgetpropositionen.pdf
http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.2cd238d1247e6ab12a80003130/Kommentarer+till+Budgetpropositionen.pdf
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marknaden. Gymnasiereformen, Myndigheten för yrkeshögskolan och sats-
ningen på fler studieplatser syftar vidare till att på ett mer effektivt sätt förse 
ungdomar med den formella kompetens och utbildning som arbetsgivare 
efterfrågar. 

De satsningar som vi redogjort för riktar sig ofta till ett brett urval av 
ungdomar. Detta innebär inte att regeringen betraktar ungdomar som en 
homogen grupp. Inom Jobbgarantin för ungdomar finns exempelvis ett stort 
urval av aktiviteter för att tillmötesgå varierande behov bland ungdomar. 
Målsättningen är alltså att kunna erbjuda arbetslösa ett program som stäm-
mer överrens med deras behov. Vi har också beskrivit att navigatorcentru-
men riktar sig till gruppen unga utanför och att flera åtgärder syftar till att 
minska risken för ett framtida utanförskap. Folkhögskolesatsningen riktar 
sig exempelvis till ungdomar utan grundskole- eller gymnasieutbildning – 
en grupp som vanligen har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Därtill 
innebär gymnasiereformen bland annat att fler betygssteg införs, vilket är av 
betydelse för att tidigt kunna följa upp och stödja de personer som riskerar 
att hamna utanför.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den svenska regeringen genom-
fört satsningar på kort och lång sikt som riktar sig till både arbetsgivare och 
arbetstagare. Vi har även kunnat se att åtgärder genomförts inom såväl ar-
betsmarknads- som utbildningsområdet samt att insatserna bemöter olika 
typer av hinder som ungdomar möter på arbetsmarknaden. Effekter av stora 
politiska insatser är däremot svåra att skatta. I de utvärderingar som löpande 
redovisats i texten framkommer dock en kritik om att de sänkta arbetsgivar-
avgifterna troligen har haft få sysselsättningseffekter. Å andra sidan visar 
Rambölls uppföljning av Nystartsjobben att arbetsgivarna överlag är positivt 
inställda till insatsen samt att Nystartsjobben tycks vara en effektiv väg till 
arbete för ungdomar. 
 



 



3. Finland 

3.1 Inledning 

De senare årens kraftiga lågkonjunktur har haft en stor påverkan på den 
finländska arbetsmarknaden. Den ökade arbetslösheten bland såväl ungdo-
mar som arbetskraften 15–64 år framgår i figuren nedan. Diagrammet illu-
strerar även att arbetslösheten idag inte har stigit till samma nivåer som un-
der krisen på 1990-talet. Detta kan bland annat förstås av att ökade pen-
sionsavgångar har resulterat i att arbetskraften minskat – under 2008 till 
2009 minskade arbetskraften till exempel med 25 000 personer. Konkurren-
sen om lediga arbeten har därför blivit mindre, vilket har bidragit till att 
delvis mildra effekterna av den finansiella krisen. 
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Figur 5: Arbetslösheten bland ungdomar och hela arbetskraften 1990–2009 (i procent)   
Källa: Unga på arbetsmarknaden (Finansministeriet, 2010) 

 
I april 2010 var arbetslösheten bland ungdomar (15–24 år) nära 27 procent 
enligt Statistikcentralen. Arbetslösheten var högre bland unga män (31 pro-
cent) och lägre bland unga kvinnor (omkring 22 procent). Precis som i Sve-
rige och på Island hänger de höga arbetslöshetsnivåerna bland ungdomar 
samman med den officiella definitionen av arbetslöshet – heltidsstuderande 
som söker och kan ta ett arbete räknas som arbetslösa. Många ungdomar på 
gymnasiet och på högskolan som söker extraarbeten räknas därmed som 
arbetslösa, vilket får stort genomslag i statistiken. I mars 2010 fanns det 
69 000 arbetslösa ungdomar i Finland, av vilka nära hälften var heltidsstude-
rande (35 000).   

En annan förklaring till varför arbetslösheten är så pass hög bland fin-
ländska ungdomar har att göra med lågkonjunkturen. I och med det försäm-
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rade arbetsmarknadsläget har efterfrågan på arbetskraft blivit mindre och det 
har blivit svårare att få ett arbete. Därutöver har antalet tillfälliga anställ-
ningar minskat, vilka ofta innehas av ungdomar med begränsad arbetslivser-
farenhet.  

Även om arbetslösheten har ökat i Finland under senare tid så är arbets-
marknadsläget på väg att långsamt förbättras. Enligt en prognos utgiven av 
Arbets- och näringsministeriet34 förväntas arbetslösheten, bland såväl ung-
domar som arbetskraften i stort, att stiga något under 2010 för att sedan 
minska igen under 2011.  

På längre sikt står dock Finland inför viktiga utmaningar. Tidigare erfa-
renheter visar att effekterna av arbetslöshet ofta är långvariga bland just 
ungdomar. Efter den förra lågkonjunkturen konstaterades det till exempel att 
arbetslöshet bland ungdomar hade konsekvenser i form av fortsatt arbetslös-
het flera år framåt i tiden35. Den finländska befolkningen åldras samtidigt 
snabbare än i många andra OECD-länder och andelen personer i arbetsför 
ålder tros minska från 66 procent till 58 procent fram till juli 204036. Detta 
ställer krav på att latenta resurser i arbetskraften tillvaratas. En utmaning 
handlar därför om att underlätta den framtida arbetskraftsförsörjningen ge-
nom att undvika långvariga utanförskap och kompetensförluster mot bak-
grund av den växande ungdomsarbetslösheten under den nuvarande lågkon-
junkturen.   

3.2 Beskrivning av insatser 

Detta stycke inleds med en presentation av den finländska regeringens över-
gripande arbete med att förhindra ungdomsarbetslöshet. Därefter beskrivs 
följande åtgärder mer i detalj: Sanssi-kortet, samhällsgarantin för ungdomar, 
verkstadsverksamheterna, yrkesstart och läroavtalsutbildning. 

3.2.1 Den övergripande politiken 

Ungdomsarbetslösheten är en politiskt prioriterad fråga i Finland. Två vikti-
ga målgrupper för arbetet med att förhindra ungdomsarbetslöshet är: (i) per-
soner som inte slutfört grundskolan och (ii) ungdomar som avslutat yrkesut-
bildning, yrkeshögskoleutbildning eller universitetsutbildning, men som inte 
har fått arbete efter examen37. Arbets- och näringsministeriet har även lyft 
fram att unga män – vilka under en längre tid har haft svårt att etablera sig 

                                                      
34 Ekonomi- och arbetsmarknadsprognos, TEM-analyser 21/2010. 
35 Unga på arbetsmarknaden – hur kan sysselsättningen av unga främjas? (Nuoret työmarkkinoilla – Mi-

ten nuorten työllistymistä tulisi edistää?).   
36 Befolkningsprognosen 2009–2060 (2009) 
37 Den första gruppen utgör en tredjedel av ungdomsarbetslösheten i Finland och den andra gruppen in-

nehåller runt hälften av landets arbetslösa ungdomar. 
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på arbetsmarknaden (se ovan) – bör ges särskild uppmärksamhet vid utfor-
mandet av politiska insatser38. 

Den finländska regeringen har under senare tid genomfört tre över-
gripande lagändringar som syftar till att underlätta arbetet med att förhindra 
arbetslöshet bland ungdomar. De lagändringar som genomförts har som 
målsättning att göra det enklare för ungdomar att aktivera sig genom praktik, 
att öka samarbetet mellan offentliga aktörer som arbetar med ungdomar och 
att effektivisera det uppsökande ungdomsarbetet.  

I april 2010 ändrades lagen om offentlig arbetskraftservice. Denna änd-
ring har gjort det möjligt för ungdomar (under 25 år) att snabbare få tillträde 
till förnyad praktik i de fall en tidigare praktikperiod inte har lett till en var-
aktig sysselsättning. I februari 2010 togs ett beslut om att göra ändringar i 
ungdomslagen och att öka informationsutbytet mellan de aktörer som arbe-
tar med ungdomar. I de finländska kommunerna bör det därför finnas ett 
nätverk som samlar in uppgifter kring ungdomarnas uppväxt- och levnads-
förhållanden. De uppgifter som samlas in ska åtminstone innehålla informa-
tion från: utbildningsväsendet, arbets- och näringsbyråerna, social- och häl-
sovårdsområdet samt polisen. Den bakomliggande tanken med den lagänd-
ring som har ägt rum är att underlätta kartläggningen av ungdomarnas 
livssituation och att därigenom kunna erbjuda en mer effektiv offentlig ser-
vice. Nätverken ska dessutom göra det lättare att samordna insatser för ung-
domar och se till att de som riskerar att hamna utanför inte faller mellan 
stolarna.  

Förutom att stimulera till praktik och ett ökat informationsutbyte planeras 
ett tillägg i lagen om uppsökande ungdomsarbete. Tanken är att detta tillägg, i 
ökad utsträckning, ska göra det möjligt för offentliga aktörer att finnas till 
hand för ungdomar – särskilt de som har fallit utanför – och att erbjuda dem 
en trygg och pålitlig vuxenkontakt. I det uppsökande arbetet är syftet att väg-
leda och att finnas till hands för ungdomar i frågor som är aktuella för dem. 
Därutöver är målsättningen att man genom ett tidigt och individuellt stöd ska 
kunna hjälpa ungdomar till en relevant sysselsättning i form av arbete eller 
studier. Lagförslaget (RP 1/2010 Finlex) är just nu under behandling i riksda-
gen och tanken är att lagen ska träda i kraft i juli 2010. 

De ordinarie åtgärder som genomförs för att bekämpa ungdomsarbetslös-
heten i Finland kan delas in i två övergripande kategorier: arbetsmarknads-
politiska och utbildningspolitiska insatser39. Huvudmålen för de arbets-
marknadspolitiska insatserna är att stärka yrkeskompetensen hos de arbets-
sökande, att stimulera till företagande och att erbjuda stöd gällande 
yrkesplanering. De utbildningspolitiska åtgärderna syftar till att stödja ung-
domarna i den grundläggande utbildningen genom individanpassade utbild-

                                                      
38 Förankringen bland unga män i arbetslivet (Nuoret miehet työelämään – Mitä palveluja ja toimenpi-

teitä tarvitaan TE-toimistoissa). 2009.   
39 Med åtgärder och insatser avses, till skillnad från lagändringar, konkreta aktiviteter som vänder sig di-

rekt till enskilda individer (till exempel ungdomar, arbetsgivare och utbildningsanordnare). Nedan görs även 
en distinktion mellan ordinarie åtgärder (det vill säga åtgärder som genomförts under en längre tid) och 
åtgärder som lanserats för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen.    
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ningsmöjligheter, stärka beredskapen för fortsatta studier, samt till att stödja 
ungdomarna i val av yrke och utbildning.   

Under lågkonjunkturen har ett flertal satsningar drivits igenom för att ak-
tivera de arbetslösa. I tilläggsbudgeten för 2010 avsattes till exempel ett 
extra anslag på 32 miljoner euro för sysselsättningsskapande åtgärder. Där-
utöver föreslås en fullmaktsökning på 9 miljoner euro för att särskilt bekäm-
pa den höga ungdomsarbetslösheten40.  

De åtgärder som vidtagits för att förhindra den växande ungdomsarbets-
lösheten har varit mångsidiga och de innehåller bland annat lönesubventio-
ner, praktik och utbildning. En särskilt viktig insats under lågkonjunkturen 
har varit att öka antalet studietillfällen inom yrkesutbildningen med omkring 
8 400 platser under åren 2008–2010. Satsningen på ett utökat antal studie-
platser kan förstås av att lågkonjunkturer tenderar att stärka efterfrågan på 
studier – när få lediga arbeten finns tillgängliga lönar det sig för den arbets-
sökande att genomgå en utbildning så att han eller hon utvecklar de kompe-
tenser som krävs för att vara attraktiv på arbetsmarknaden när konjunkturen 
väl vänder.   

3.3 Särskilda insatser 

3.3.1 Arbetsmarknadspolitiska insatser  

Sanssi-kortet 

I maj 2010 infördes Sanssi-kortet, vilket syftar till att främja sysselsättning-
en bland ungdomar genom att erbjuda arbetsgivare en lönesubvention när de 
anställer personer under 30 år. Sanssi-modellen bygger på lönesubventions-
sedeln som redan är i bruk41. Skillnaden mellan Sanssi-kortet och vanlig 
lönesubvention är att Sanssi riktar sig till unga personer och att programmet 
inte ställer krav på tidigare perioder i arbetslöshet. 

Sanssi-kortet är särskilt avsett för ungdomar som har avlagt en eftergym-
nasial examen och som ännu inte fått ett arbete. Unga som utexaminerats 
från grund- eller gymnasieskolan styrs i första hand till vidare utbildning. 
Subventioner kan dock även ges till arbetsgivare som anställer ungdomar 
med grundskole- och gymnasiekompetens om den lokala Arbets- och när-
ingsbyrån gör bedömningen att subventionerna, på ett effektivt sätt, stärker 
den enskildes ställning på arbetsmarknaden. 

Ungdomar tilldelas Sanssi-kortet på Arbets- och näringsbyråer runt om i 
landet. Samtidigt upprättas en personlig handlingsplan för honom eller hen-
ne. Ungdomen uppvisar sedan sitt Sanssi-kort för potentiella arbetsgivare 
under jobbsökarprocessen. Kortet fungerar därmed som ett intyg på att Ar-
bets- och näringsbyrån har godkänt lönesubventioner och att sådana beviljas 

                                                      
40 http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2010/20100026.pdf 
41 http://www.mol.fi/mol/se/01_arbetsgivare/06_2rekryteringsstod/index.jsp 

http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2010/20100026.pdf
http://www.mol.fi/mol/se/01_arbetsgivare/06_2rekryteringsstod/index.jsp
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om arbetsgivare kan uppfylla vissa grundläggande krav. För att informera 
arbetsgivare om Sanssi-kortet har en större kampanj genomförts i radio- och 
tidningsannonser samt på en egen webbplats [www.sanssi.fi]. 

Samhällsgarantin för unga  

Samhällsgarantin för unga inleddes i början av 2005 och den gäller för arbets-
sökande under 25 år som har varit arbetslösa i tre sammanhängande månader. 
Samhällsgarantin har som målsättning att utveckla ungdomars färdigheter inför 
arbetslivet och att därigenom förhindra långvarig arbetslöshet. 

Samhällsgarantin för ungdomar tar sin utgångspunkt i den individuella 
jobbsökarplan som upprättas tillsammans med handläggare vid Arbets- och 
näringsbyrån, vilken syftar till att stödja hållbara karriärslösningar – inte 
bara till att bryta arbetslösheten. Mot bakgrund av denna jobbsökarplan er-
bjuds ett brett utbud av aktiveringsinsatser redan tidigt i arbetslöshetsperio-
den. Exempel på sådana insatser är praktik, utbildning, rehabilitering och 
jobbsökaraktiviteter. 

Om den lokala arbets- och näringsbyrån bedömer att den arbetslösa ung-
domen inte har förutsättningar att söka arbete på egen hand, hänvisas han 
eller hon till att använda arbetsförmedlingstjänster med handledning och 
stöd (bland annat jobbsökarträning). Unga som saknar yrkesfärdighet er-
bjuds yrkesväglednings- och karriärplaneringstjänster samt utbildnings- och 
yrkesinformationstjänster. Ungdomar som inte har yrkeskompetens kan även 
delta i arbetsprövning eller arbetspraktik. Om en ung person (med eller utan 
yrkeskunskaper) är i behov av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder ord-
nas sådana aktiviteter i samråd med olika aktörer, till exempel kommunernas 
social- och hälsovårdsväsen.  

År 2007 genomfördes en utvärdering av samhällsgarantin för ungdomar 
på uppdrag av arbetsministeriet42. Denna utvärdering kom fram till att sam-
hällsgarantin har påskyndat utarbetandet av jobbsökarplaner, men att mål-
sättningen om individuella planer för 90 procent av deltagarna inte hade 
uppnåtts. Tre månader efter arbetslöshetens inträde hade en jobbsökarplan 
utarbetats för 61 procent av de arbetslösa ungdomarna. Utvärderingen visade 
även att garantin haft positiva sysselsättningseffekter för personer som be-
finner sig nära arbetsmarknaden. För ungdomar som är i behov av särskilt 
stöd (till exempel ungdomar med invandrarbakgrund) har samhällsgarantin 
däremot visat sig vara mindre lyckad. 

Verkstadsverksamhet 

I gränslandet mellan arbetsmarknads- och utbildningsområdet har det under en 
längre tid funnits så kallade ungdomsverkstäder i Finland. Verkstäderna har 
ofta finansierats med hjälp av ESF-medel. Sedan 2005 har de dock en mer 
permanent ställning i den nationella politiken. I Finland finns det cirka 200 
verkstäder, vilka drivs i samarbete mellan exempelvis kommuner, stiftelser 

                                                      
42 http://www.vn.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=207837 

http://www.sanssi.fi]
http://www.vn.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=207837
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och olika typer av intresseorganisationer. År 2009 deltog omkring 10 000 
personer i verkstadsverksamheter runt om i landet.43 

Verkstadsverksamheterna riktar sig framförallt till arbetslösa ungdomar 
under 25 år som inte har fullfört en formell yrkesutbildning, alternativt till 
ungdomar som behöver arbetslivserfarenhet44. Ett syfte med verkstadsverk-
samheterna är därmed att hjälpa ungdomar till arbete eller vidare studier. En 
annan målsättning är att genom individuell träning stärka och stödja deltagar-
nas personliga utveckling (självförtroende, ansvarskänsla osv.).  

Tiden i verkstäderna tar sin utgångspunkt i en individuell plan som upp-
rättas i samråd med den deltagande ungdomen och handledning – antingen 
individuellt eller i grupp – utgör en viktig del i ungdomsverkstädernas arbe-
te. Exempel på aktiviteter som erbjuds i verkstadsverksamheterna är: arbets-
livsinriktad rehabilitering, arbetsprövning, arbetspraktik, utbildning och 
verkstadsskola.  

3.3.2 Utbildningspolitiska insatser 

Yrkesstart 

Yrkesstart är ett program som inleddes nationellt i Finland under hösten 
2010, men som har testats på lokal nivå sedan 2006. Yrkesstart är avsedd för 
ungdomar som har gått ut grundskolan och som behöver vägledning inför 
valet av yrke eller utbildning. Även personer som tidigare hoppat av en yr-
kes- eller gymnasieutbildning kan delta i yrkesstart. Programmet är dock 
inte avsett för personer som behöver särskild specialundervisning. Yrkes-
start ersätter inte heller grundskolans påbyggnadsundervisning, utan bildar 
ett komplement till den.  

Syftet med yrkesstart är dels att ge en tydligare bild av olika yrken, dels 
att genom förberedande studier sänka tröskeln mellan grundläggande och 
eftergymnasial utbildning. Tanken är alltså att hjälpa ungdomar till välin-
formerade karriärsval och att minska risken för avhopp i den högre utbild-
ningen. Enligt slutrapporten från försöksverksamheten har yrkesstart visat 
på mycket goda resultat45. En majoritet av de ungdomar som deltagit i pro-
grammet upplever att de fått en bra grund att stå på inför sina vidare studier. 
Deltagarna är dessutom nöjda med det stöd som de fått i att hitta en utbild-
ning som intresserar dem. 

Läroavtalsutbildning 

Alla yrkesinriktade examina i Finland går att avlägga genom läroavtal, vilka 
är tillgängliga för både ungdomar (över 15 år) och vuxna. Läroavtalsutbild-
ningen kan dessutom fungera som en förberedelse till yrkesinriktade studier. 
Även icke-examensinriktad tilläggsutbildning kan avläggas genom läroavtal – 

                                                      
43 Unga på arbetsmarknaden – hur kan sysselsättningen av unga främjas? (Nuoret työmarkkinoilla –  

Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää?).   
44 En annan målgrupp är vuxna med nedsatt arbets- och funktionsförmåga. 
45 Bra start- en publikation om yrkesstart (2010).  
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företagare kan till exempel välja att vidareutbilda personalen med hjälp läro-
avtal. 

Ungefär 70–80 procent av läroavtalsutbildningen sker på arbetsplatsen, där 
en eller flera arbetsplatshandledare ansvarar för utbildningen av den studeran-
de. Läroavtalsutbildningen grundar sig alltså på inlärning i arbetet. Utbild-
ningen på arbetsplatsen kompletteras sedan med teoretisk undervisning som 
huvudsakligen ges vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscenter. Den 
teoretiska utbildningen vid läroanstalterna är uppbyggd enligt en individuell 
studieplan som tagits fram tillsammans med den studenten. Utbildningen är 
flexibel och innehåller olika utvecklings- och projektarbeten, närstudier, hand-
ledda distansstudier och distansuppgifter.  

Den studerande har under läroavtalstiden en ansvarig arbetsplatshandle-
dare. Arbetsplatshandledaren är med och planerar studierna tillsammans 
med den studerande, en representant för utbildningsanordnaren och en lära-
re. Arbetsplatshandledaren introducerar den studerande i arbetsmiljön och 
arbetsuppgifterna, handleder den studerande och bedömer lärandet. Arbets-
platshandledaren fungerar dessutom som kontaktperson mellan arbetsplatsen 
och läroanstalten och stödperson för den studerande. 

3.4 Sammanfattande reflektioner 

Finland står liksom många andra länder inför viktiga utmaningar. Arbetskraf-
ten minskar på grund av ökade pensionsavgångar. Den nuvarande lågkonjunk-
turen har samtidigt inneburit en ökad arbetslöshet, särskilt bland ungdomar. 
Tidigare erfarenheter visar att det finns en risk för att arbetslöshet bland ex-
empelvis ungdomar får långsiktiga konsekvenser i form fortsatt arbetslöshet, 
vilket genom kompetensförluster och minskad arbetslivserfarenhet bidrar till 
att ytterligare försvåra den framtida arbetskraftsförsörjningen. 

Mot bakgrund av den finansiella krisen har regeringen – för att motverka 
arbetslösheten bland ungdomar på lite kortare sikt – till exempel valt att öka 
antalet platser inom yrkesutbildningen och att satsa på lönesubventioner i 
form av Sanssi-kortet. Mer permanenta åtgärder som funnits tillgängliga 
redan innan lågkonjunkturen är bland annat verkstadsverksamheterna, sam-
hällsgarantin för ungdomar och yrkesstart. 

Flera av de insatser som syftar till att bekämpa ungdomsarbetslösheten i 
Finland kan sägas fokusera på två för individen centrala övergångar: (i) den 
mellan gymnasieskolan och sysselsättning i form av arbete eller vidare stu-
dier och (ii) den mellan eftergymnasiala utbildningar och arbetslivet. Yrkes-
start riktar sig till exempel till ungdomar som har gått ut grundskolan, vilka 
behöver stöd och vägledning i det fortsatta yrkes- och utbildningsvalet. 
Verkstadsverksamheterna hjälper ungdomar till arbete eller vidare studier 
och de vänder sig framförallt till personer som inte har en formell yrkesut-
bildning, alternativt till ungdomar som behöver arbetslivserfarenhet för att ta 
sig in på arbetsmarknaden. Därutöver är Sanssi-kortet avsett för personer 
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som avlagt en eftergymnasial examen, men som inte fått ett arbete efter stu-
dierna.  

En annan övergripande reflektion gällande de finländska insatserna är fö-
rekomsten av individuella handlingsplaner. Inom ramen för Sanssi, samhälls-
garantin, verkstadsverksamheterna och läroavtalsutbildningarna upprättas 
individuella planer tillsammans med den deltagande ungdomen. Även om det 
inte finns någon utvärdering av detta tillvägagångssätt, kan sådana planer 
tänkas leda till såväl en ökad individanpassning av åtgärdernas utformning 
som till en ökad känsla av delaktighet hos den enskilde.  

De insatser som tagits upp ovan riktar sig slutligen till olika grupper av 
ungdomar. Målgruppen för samhällsgarantin är arbetssökande under 25 år 
som har varit arbetslösa i tre sammanhängande månader. Läroavtalsutbild-
ningarna är tillgängliga för personer över 15 år och Sanssi-kortet avser alla 
personer med en utbildning som ännu inte fyllt 30. Samarbetsnätverken och 
det uppsökande ungdomsarbetet vänder sig dessutom till ungdomar som har 
hamnat utanför eller som riskerar att hamna i ett utanförskap. De finländska 
åtgärderna kan därför sägas fokusera på ett brett urval av ungdomar med 
avseende på ålder, utbildningsnivå och social situation.       
 
 



4. Danmark 

4.1 Inledning 

Det danske samfund står overfor de samme demografiske udfordringer som 
mange andre vestlige lande i de kommende år: de store årgange født i 
1940’erne er på vej på pension, mens langt mindre årgange træder ind på ar-
bejdsmarkedet. Der forventes således et fald i den samlede arbejdsstyrke på 
ca. 40.000 personer frem mod 2020. Dette fald skyldes primært de store år-
gange, der går på pension. Personer under 30 år kommer dog samtidig til at 
udgøre en lidt større andel af arbejdsstyrken frem mod 2020, hvilket dels 
skyldes de mange ældre der går på pension, og dels skyldes, at de årgange der 
træder ind på arbejdsmarkedet bliver en smule større i de kommende år46.  

I forhold til eksempelvis i 1990’erne og særligt i international sammen-
hæng er den danske ungdomsarbejdsløshed fortsat meget lav. Det skal ses i 
sammenhæng med den målrettede indsats på området de seneste 15 år, som 
har virket effektivt for størstedelen af unge. Udviklingen i ungdomsledigheden 
igennem de seneste 10 år er illustreret i figuren nedenfor.  
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Figur 6: Udvikling i AKU ledighed 2000Q1–2010Q147 

 
Siden ledigheden begyndte at stige i sensommeren 2008, er især ledigheden 
for de 25–29-årige steget. Det skal dog bemærkes, at den meget markante 
størrelse af AKU ledigheden ikke genspejles i den registrerede ledighed. 
Den registrerede ledighed ligger primo 2010 stadig betydeligt lavere end ved 

 
46 „Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark“ Rambøll Management og Beskæftigelsesregion Hoved-

staden & Sjælland 2008. 
47 Opgjort som AKU ledigheden. Danmarks Statistik opgør traditionelt ledigheden som den registrerede 

ledighed. Den registrerede ledighed inkluderer kun personer der modtager en ydelse og ikke er i aktivering. 
Den registrerede ledighed er derfor noget lavere end AKU ledigheden. Kilde: Danmarks Statistik, statistik-
banken, www.dst.dk 

http://www.dst.dk
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den seneste top i 2004. Dette gælder for ungegruppen såvel som for befolk-
ningen som helhed.  

Ud over den konjunkturbetingede stigning i ledigheden er det også vig-
tigt at se på den samlede gruppe af unge på offentlig forsørgelse. Fra 2004 
til 2008 er det samlede antal unge på offentlig forsørgelse faldet med ca. 36 
procent bl.a. som følge af de gode konjunkturer, men i samme periode er 
antallet af unge på permanent offentlig forsørgelse – eksempelvis førtids-
pension – steget med knap 14 procent I 2008 skønnes knap 64.000 unge 
(16–29-årige) at være på offentlig forsørgelse (ekskl. SU og barselsdagpen-
ge) igennem hele året svarende til 7 procent af befolkningen i denne alders-
gruppe. 

4.2 Den danske ungeindsats har høj politisk prioritet 

Indsatsen for at få unge i uddannelse og beskæftigelse har i dag høj politisk 
prioritet og har haft det de sidste fire år. Der har siden midten af 1990’erne 
været en særlig fokus på de unge i det beskæftigelsespolitiske system, som 
blandt andet kommer til udtryk ved krav og pligt til tidlig aktivering og ned-
satte ydelser i forhold til andre grupper.  

Siden 2006 er der sket et skift fra en politisk målsætning om at få unge 
hurtigst muligt i beskæftigelse til en målsætning om først og fremmest at få 
dem i ordinær uddannelse, hvis de ikke har en sådan. Hvis de har en uddan-
nelse er målet beskæftigelse. Den stigende ledighed siden 2008 har sat ekstra 
fokus på unge ledige, hvor særligt ufaglærte unge har vist sig at have svært 
ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet i tider med lavkonjunktur.  

Fokus på sammenhængen mellem uddannelse og beskæftigelse blev skær-
pet i en politisk aftale („Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen“, no-
vember 2006), hvor den såkaldte 95-procent-målsætning blev formuleret.  
Målsætningen omhandler, at mindst 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 
skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og denne vision har dannet grundlag 
for efterfølgende ungeindsatser på uddannelses- og beskæftigelsesområdet.  

Ligeledes siden 2007 har nedbringelse af ungdomsledigheden været et 
erklæret ministermål i den danske beskæftigelsesindsats. Hvert år udmelder 
Beskæftigelsesministeren tre til fire mål for beskæftigelsesindsatsen, som 
skal ses som retningsgivende for den danske beskæftigelsesindsats. Fokus på 
nedbringelse af ungdomsledigheden har været et erklæret mål i alle årene. I 
2010 er målet for ungdomsindsatsen, at jobcentrene skal sikre, at antallet af 
unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodta-
gere under 30 år skal begrænses mest muligt. 

På uddannelsesområdet er initiativerne primært rettet mod at styrke elev-
forudsætningerne fra grundskolen (regeringen iværksatte i foråret 2010 et 
såkaldt 360 graders eftersyn af Folkeskolen med det formål at styrke faglig-
heden), at reducere frafald på de erhvervsfaglige uddannelser, at forbedre de 
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unges uddannelsesvejledning og iværksætte initiativer, der skal støtte de 
unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Den overordnede politiske målsætning er at sikre en bedre uddannet ar-
bejdsstyrke og et generelt øget arbejdsudbud, som er forudsætningen for, at 
det danske velfærdssamfund kan bevares set i lyset af de fremtidige demo-
grafiske udfordringer.  

4.3 Centrale uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer 

Den aktuelle indsats overfor ledige unge kan beskrives gennem tre centrale 
politiske aftaler. I august 2009 trådte de såkaldte „Ungeregler“ i kraft, som 
skal bidrage til, at unge ledige kommer i gang med en kompetencegivende 
uddannelse eller hurtigt får et job. Essensen i ungereglerne er, at der sættes 
tidligere ind med samtaler og aktive tilbud, samt at unge ledige under 25 år, 
der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, som er i stand til at 
tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse. 

I november 2009 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folke-
parti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en bred 
politisk aftale om „Flere unge i uddannelse og job“48, En aftale, som giver 
bedre muligheder for en aktiv og målrettet indsats for, at unge kommer i 
uddannelse eller job. 

Aftalen indeholder en række beskæftigelsesrettede initiativer til at øge og 
kvalificere de unges bidrag til arbejdsstyrken. Med aftalen styrkes indsatsen 
over for unge med i alt 2,3 milliarder kroner. På beskæftigelsesområdet blev 
partierne enige om initiativer for knap ½ mia. kr., der skal hjælpe unge ledi-
ge i gang med en uddannelse eller i job. 

Ungeaftalen indeholder på Beskæftigelsesministeriets område dels en 
række initiativer, som vil hjælpe de ca. 10.000 unge 15–17-årige, der hver-
ken er i uddannelse eller i job, og dels initiativer for de 18–30-årige, der er 
ramt af ledighed. 

Nedenfor følger en gennemgang af de nye ungeregler fra 2009 og de vig-
tigste initiativer fra aftalen „Flere unge i uddannelse og job“. 

4.3.1 Aktiv og tidlig indsats overfor unge  

En aktiv og tidlig indsats er gennemgående træk for den danske ungeindsats. 
Formålet er at få unge uden en udannelse til at starte i ordinær uddannelse, 
samt at sikre at unge, der er i gang med uddannelse eller arbejde, ikke ender 
i langvarig ledighed, fordi de mister deres job eller har svært ved at finde 
praktikplads eller job under lavkonjunkturen. 

Ifølge loven har alle ledige har ret og pligt til aktivering. For unge under 30 
år gælder, at de skal deltage i første aktive tilbud senest efter 3 måneders le-

                                                      
48Se aftalen: Http://www.bm.dk/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Ungeindsats/Politisk 

%20aftale%20om%20unge.aspx 

Http://www.bm.dk/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Ungeindsats/Politisk
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dighed, mens der for øvrige ledige først er ret og pligt til aktivt tilbyd efter 6 
måneder49. Derudover skal alle unge ledige under 30 år have første jobsamtale 
i jobcenteret senest efter én måneds ledighed. Efterfølgende skal de have en 
samtale i jobcentret mindst hver tredje måned. 

For at styrke den aktive indsats overfor unge er der i maj 2010 lanceret 
strakstilbud, som sikrer at de 18–19-årige får en aktiv indsats, så snart de 
kommer til jobcenteret. Formålet er, at unge, der går ud af folkeskolen hur-
tigt kommer i uddannelse eller alternativt finder et arbejde. Konkret skal de 
unge senest én uge efter, at de har meldt sig på jobcentret, være i gang med 
en aktivitet, der bringer dem tættere på uddannelse og job. Sådanne aktivite-
ter kan omfatte påbegyndelse af en ordinær uddannelse, virksomhedspraktik, 
eller et uddannelsesforløb, der kan hjælpe til afklaring om, hvad der skal til 
for at komme i uddannelse eller job. Jobcentrene får ekstra midler til, at gøre 
en ekstra indsats over for de 18–19-årige. 

Som led i ungeaftalen er der ligeledes blevet afsat 80 mio. kr. i perioden 
2010–2011 til et nyt initiativ „Ny Chance til unge“, som skal hjælpe unge 
under 30 år, der hænger fast i offentlig forsørgelse, i uddannelse og job. 
Kommunerne får her en ekstra bonus, hvis de i den ovennævnte periode 
hjælper de unge i aktive tilbud på rigtige arbejdspladser. 

Unge under 25 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse og derudover heller ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende 
børn, har pligt til at påbegynde en uddannelse50. Jobcentret kan således give 
denne målgruppe et uddannelsespålæg, såfremt de vurderes at være uddan-
nelsesegnede. For ikke uddannelsesparate unge skal jobcenterets indsats 
være afklarende og rettet mod at gøre dem uddannelsesegnede eller rettet 
imod ordinær beskæftigelse. 

4.3.2 Særlig indsats overfor 15–17-årige  

Med ungeaftalen bliver der sat særligt fokus på unge mellem 15–17 år. Dette 
for at sikre, at unge efter folkeskolen får den nødvendige hjælp og vejled-
ning i forhold til at påbegynde uddannelse.  

For alle unge mellem 15–17 år skal der udarbejdes uddannelsesplaner. 
Udannelsesplanerne skal sikre, at alle unge sammen med en skolevejleder 
har en plan for videre uddannelse efter folkeskolens afslutning. Planen skal 
indeholde mål for uddannelse og ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, 
beskæftigelse eller anden aktivitet. Derudover skal planen indeholde Ung-
dommens Uddannelsesvejlednings eller skolens vurdering af, om eleven har 
de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at 
påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Det er de enkelte kommuners ansvar at føre tilsyn med, at pligten overhol-
des samt sikre, at forældre løbende inddrages i indsatsen for, at 15–17-årige 

                                                      
49 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  
50 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 7, § 21 b 
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unge følger deres uddannelsesplan51. Hvis det vurderes, at den unge ikke føl-
ger uddannelsesplanen, og hvis forældrene og den unge ikke samarbejder om 
udarbejdelsen af uddannelsesplanen, så har kommunen mulighed for at stoppe 
udbetalingen af ungeydelsen. Ungeydelsen er en omlægning af den tidligere 
børnefamilieydelse for 15–17-årige. Ungeydelsen udbetales som børnefami-
lieydelsen skattefrit til forældrene, hvilket understreger, at det ikke kun er den 
unge, men også forældrene, som bærer ansvaret for, at den unge kommer i 
uddannelse eller beskæftigelse. Muligheden for økonomisk sanktionering skal 
ses som et redskab til at få forældrene i tale og fastholde både de unge og de-
res forældre på slutmålet for uddannelsesplanen. Som noget nyt får jobcentre-
ne mulighed for at give tilbud til de 15–17-årige i form af virksomhedspraktik, 
vejledning og opkvalificering og mentorstøtte mv.  

4.3.3 Forebyggelse af frafald 

Det er erfaringen, at der sket et stort frafald i perioden fra den 15. marts, 
hvor unge vælger ungdomsuddannelse, til den unge starter i uddannelse efter 
sommerferien. Derfor er der igangsat et initiativ, hvor kommunerne skal 
vurdere om unge, der venter på at påbegynde en søgt uddannelse, har behov 
for andre tilbud. Derudover skal der afholdes overdragelsesmøder mellem 
kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner og etableres et øget samar-
bejde med de afgivende skoler med henblik på vurderingen af de unges ud-
dannelsesparathed. Initiativerne skal sikre at uhensigtsmæssige omvalg og 
hurtige frafald undgås52. 

Et andet initiativ til at hindre frafald er mentorstøtte til unge, som vurde-
res at have brug for støtte til at få en god start på uddannelsen. Jobcentret 
kan i dag i forbindelse med aktivering tilbyde unge med særlige behov men-
torstøtte forstået som, at en medarbejder i en virksomhed, en uddannelsesin-
stitution eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at intro-
ducere, vejlede eller oplære vedkommende. Med ungepakke 1 er denne 
mentorstøtteordning blevet udvidet, så det f.eks. er muligt at fortsætte med 
den samme mentorstøtte, når en ung person begynder på en uddannelse på 
ordinære vilkår53. Derudover gælder mentorordning alle ungdomsuddannel-
ser og ikke blot erhvervsuddannelserne. Mentorordningen skal desuden om-
fatte både 9. og 10. klasse.  

4.3.4 Dokumentation og evaluering 

Effekten af de forskellige ungeinitiativer vil løbende blive dokumenteret og 
til sidst evalueret. En national Ungeenhed er nedsat til at indsamle specialvi-
den om unge og indsatsen for unge. Tanken bag Ungeenheden er, at det skal 

                                                      
51 Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv og forskellige andre love fra 2009, 

kap. 1a, § 2a 
52 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love fra 2009 
53 Ungepakke 1 
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fungere som et rejsehold, der aktivt kan understøtte jobcentrenes tilrettelæg-
gelse af ungeindsatsen.  

For at få evidensbaseret viden om, hvad der virker overfor ungemålgrup-
pen, er der endvidere igangsat et kontrolleret forsøg under Arbejdsmarkeds-
styrelsen, „Unge – godt i gang“, som er designet med en deltager- og en 
kontrolgruppe. Formålet er at indsamle systematisk viden om, hvilken ind-
sats der er mest effektiv i forhold til at få unge ledige til at påbegynde ud-
dannelse. I deltagergruppen eksperimenteres med ugentlige opfølgningssam-
taler, virksomhedsrettet eller uddannelsesrelevant aktivering efter kun 6 
uger, tilknytning af mentor, tilbud om læse- og stavekurser, samt tilbud om 
forebyggende og afklarende forløb såsom fysisk træning, kostvejledning, 
samtaler med psykolog mv. Der deltager 14 jobcentre i ungeforsøget, der 
løber i perioden november 2009 til oktober 2010 og evalueres derefter. 

4.4 Sammanfattande refleksioner 

Overordnet kan det konkluderes, at der i Danmark føres en aktiv beskæfti-
gelses- og uddannelsespolitik overfor unge. Formålet er at opnå en bedre 
uddannet arbejdsstyrke og øge de unges bidrag til arbejdsudbuddet. 

Kortlægningen af den danske indsats overfor unge viser, at de igangvæ-
rende initiativer er iværksat med det formål at bidrage til det langsigtede mål 
om en øget og bedre uddannet arbejdsstyrke. Den tidlige og aktive linje 
overfor ledige unge har således til hensigt at få unge hurtigst mulig i uddan-
nelse eller alternativt i arbejde. Ifølge interviewpersoner og den generelle 
udmelding fra centralt niveau er den danske indsats begrundet i det langsig-
tede behov for de unges bidrag til arbejdsstyrken mere end i indsatser til at 
afbøde den aktuelle krise og deraf den stigende ungdomsledighed. 

I den beskæftigelsespolitiske indsats skelnes der mellem forskellige unge-
målgrupper. For unge som har en uddannelse sigtes der på at øge forudsæt-
ninger og incitamenter til at påbegynde et arbejde gennem aktivering. For 
unge som vurderes at være uddannelsesparate kan der gives uddannelsespålæg 
med henblik på at presse de unge til at påbegynde uddannelse, mens der for 
unge, som ikke umiddelbart er uddannelsesegnede, sættes ind med aktive 
tilbud som skal gøre den unge klar til uddannelse. Skemaet nedenfor beskriver 
indsatsen overfor de forskellige ungemålgrupper.   
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Tabell 2 Målgrupper og indsatser 

 Målgruppe Indsats 

Ungegruppe 1 Under 25 år uden uddannelse og uden 
forsørgerpligt, som ikke umiddelbart 
har forudsætninger for uddannelse 

Aktivering rettet mod ordinær uddan-
nelse. Sekundært aktivering rettet med 
ordinær beskæftigelse. 

Ungegruppe 2 Under 25 år uden uddannelse og uden 
forsørgerpligt, som har forudsætninger 
for uddannelse 

Pålæg om at tage en uddannelse på 
ordinære vilkår. Aktivering frem til 
uddannelsesstart. 

Ungegruppe 3 Under 30 år uden uddannelse og med 
forsørgerpligt 

Aktivering rettet mod ordinær beskæfti-
gelse. Tilbud om ordinær uddannelse 
er en mulighed i visse tilfælde 

Ungegruppe 4 Unge under 30 år med uddannelse Aktivering rettet mod ordinær beskæftigelse 

 
Dertil kommer, at der i den seneste tid er kommet særligt fokus på de 15–17-
årige. Dette set i lyset af, at mange unge tabes i overgangen fra folkeskole til 
videre uddannelse. Initiativerne som er igangsat har således dels til hensigt at 
hjælpe unge gennem udvidet vejledning, udarbejdelse og opfølgning af ud-
dannelsesplaner og tilbud om mentorstøtte, dels at øge de unges motivation 
for at starte uddannelse gennem økonomiske incitamenter. 

Foruden de omtalte adfærdsregulerende initiativer er der igangsat en 
række initiativer, som sigter på at indsamle viden om effektive metoder og 
tilgange overfor unge.  Dette er for at forbedre vidensgrundlaget for kom-
mende initiativer. Endvidere er der igangsat et arbejde med henblik på sikre 
bedre og fælles datagrundlag på tværs af beskæftigelses- og uddannelsessy-
stemet, som skal understøtte kommunernes i indsats og opfølgning over for 
unge. Der er således iværksat initiativer, som skal understøtte den fremtidige 
ungeindsats gennem bedre datagrundlag og mere evidensbaseret viden om, 
hvad der virker effektivt i forhold til at få unge i uddannelse eller alternativt 
arbejde. 



 



5. Norge 

5.1 Innledning 

Sammenlignet med andre vestlige land har Norge vært lite berørt av finans-
krise og nedgangskonjunkturer. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 
arbeidsledigheten i Norge økte med 4 000 personer/0,1 prosentpoeng i peri-
oden desember 2009 – mars 2010. De siste arbeidsledighetstall fra NAV ved 
utgangen av mai viser imidlertid at arbeidsledigheten gikk noe ned og at 2,7 
% av arbeidsstyrken er helt uten arbeid54.  I følge denne statistikken er pro-
sentvis andel arbeidsledighet høyest i aldersgruppen 20–24 år og nest høyest 
i aldersgruppen 25–29 år. Arbeidsledigheten har vært og er lav i Norge 
sammenlignet med land det er naturlig å sammenligne med. Ungdomsar-
beidsledigheten har tradisjonelt også vært relativt lav, selv om den er bety-
delig høyere sammenlignet med andel arbeidsledige i befolkningen for 
øvrig. Figur 7 viser utvikling i arbeidsledighet for de to gruppene. 
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Figur 7: Utvikling i arbeidsledighet 2000–200955 

 
54 Merk at SSB og NAV opererer med noe ulike arbeidsledighetstall. SSBs tall tar utgangspunkt i tall fra 

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), en utvalgsundersøkelse hvor også arbeidsledige som ikke registrerer seg 
ved arbeidsformidlingen, og en del av dem som går på arbeidsmarkedstiltak, regnes inn. NAVs tall tar 
utgangspunkt i antall arbeidsledige som er registrert hos NAV. For en nærmere beskrivelse av forholdet 
mellom AKUs tall og NAVs tall, se http://www.ssb.no/emner/06/01/akumnd/ledighet.pdf 

55 Kilde: SSB. Merk at det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. For bedre å kunne 
sammenligne tallene for 1. Kvartal 2006 med samme kvartal året før, er det for 1. Kvartal 2006 også lagt inn 
tall basert på det gamle opplegget så langt det lar seg gjøre, dvs. uten noen endring i aldersgrense, aldersde-
finisjon og i klassifiseringen av de ufrivillig permitterte. Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli med i AKU 
senket fra 16 år til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder på 

http://www.ssb.no/emner/06/01/akumnd/ledighet.pdf
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Figur 7 viser en tiltagende arbeidsledighet i begge grupper på begynnelsen av 
2000-tallet og en jevn stigning i ledigheten fram til 2005, hvor det registreres 
en synkende tendens frem til 2007. Nedgangen i antall arbeidsledige er større i 
ungdomsgruppen enn for øvrig befolkning, men prosentandel ledige er fortsatt 
høyere enn i befolkningen for øvrig. Det registreres en oppgang i arbeidsle-
digheten for begge grupper f.o.m. 2007/2008, men ledigheten er fortsatt høye-
re i ungdomsgruppa og det er også en brattere stigning i ledighetstallene for 
ungdom sammenlignet med befolkningen for øvrig. 

Norge står overfor flere av de samme utfordringene som sine naboland i 
Norden og en rekke europeiske land forøvrig: En aldrende befolkning og 
manglende tilvekst på arbeidsmarkedet. En utfordring på sikt er at det blir 
færre til å finansiere norske velferdsordninger, samtidig som det registreres 
(for) lav søkning til pleie- og omsorgsyrker som vil være viktige for å ivareta 
en aldrende befolkning gjennom det offentlige velferdsapparatet. I tilegg har 
Norge en utfordring når det gjelder antall personer som på grunn av sykdom, 
skade eller lyte står helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. 

5.2 Ungdom på den norske politiske dagsorden: For stort 
frafall i videregående opplæring, for mange unge utenfor 
arbeidslivet 

Høy sysselsetting er et sentralt mål i norsk arbeids- og velferdspolitikk. På 
systemnivå er høy sysselsetting nødvendig for å finansiere en rekke statlige 
oppgaver og fellesskapsløsninger, på individnivå er sysselsetting nødvendig 
for å sikre den enkeltes inntekt og levestandard. I tillegg er arbeid en viktig 
arena for selvrealisering og sosialisering. Norsk arbeidsliv er preget av høy, 
og stadig økende, yrkesdeltakelse. Samtidig har andelen personer på passive 
ytelser som står utenfor arbeidslivet, herunder uføretrygdede, økt. Trenden 
er en økende andel med psykiske helseproblemer både blant sykmeldte og 
uføretrygdede. Videre er det en økning i nye mottakere av uføreytelser med 
lettere psykiske helseproblemer, særlig i aldersgruppa 20–39 år.56 

Flere studier peker på sammenhengen mellom barn og unges lærings- og 
oppvekstvilkår og deres status på arbeidsmarkedet som voksne. Grunnlaget 
for senere yrkeskarriere og deltakelse på arbeidsmarkedet legges allerede i 
grunnskolen. Til tross for at norsk grunnopplæring legger til rette for lik 
formell adgang til utdanningssystemet, fremkommer det at sosiale forskjel-
ler bidrar til at barn og unge reelt sett kommer svært ulikt ut av opplæringen. 
Denne erkjennelsen ligger blant annet til grunn for Stortingsmelding nr. 16 
(2006–2007) «…og ingen stod igjen». Her heter det blant annet at: 

                                                                                                                        
referansetidspunktene for undersøkelsen. For en nærmere omtale av omleggingen, se http://www.ssb.no/ 
akutidord/.  

56 Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2007): Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 
(2007–2012) 

http://www.ssb.no/
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… for mange unge[går] ut av grunnskolen med utilstrekkelige ferdigheter og kompe-
tanse. Vi kan ikke godta at så mange faller utenfor. Når forskjeller i læring så tydelig 
følger sosiale mønstre som i dag, er dette et samfunnsansvar vi må ta på oss… Ut-
danningssystemet skal også tidligst mulig hjelpe, stimulere, veilede og motivere den 
enkelte til å strekke seg lengst mulig for å realisere sitt læringspotensial – uavhengig 
av den bakgrunnen de har.57 

 

I tillegg til manglende læringsutbytte fremhever stortingsmeldingen at en 
relativt stor andel ungdommer av ulike årsaker avbryter videregående opp-
læring. Det skal i denne sammenheng nevnes at frafallet har holdt seg rela-
tivt stabilt over tid, men at konsekvensene av frafall synes mindre alvorlige i 
perioder med høykonjunktur enn i lavkonjunkturperioder. 

Videregående opplæring har en utfordring i å få flest mulig til å fullføre 
med vitnemål eller fag- eller svennebrev. Både Stortingsmelding nr. 16, og 
utredningen Ungdom, lønn og arbeidsledighet58 konkluderer med at uten 
fullført videregående opplæring øker sannsynligheten for fattigdom og mar-
ginalisering senere i livet drastisk. Utredningen oppsummer forskningen på 
området og konkluderer med at personer som har avbrutt videregående opp-
læring uten å få en kompetansegivende utdanning, synes å stille spesielt 
svakt på arbeidsmarkedet.  

Mange av disse kommer ikke videre i utdanningssystemet og har proble-
mer med å konkurrere på dagens arbeidsmarked, noe som blant annet illustre-
res av oppdatert statistikk fra SSB. Figur 8 viser fordeling av utdanning blant 
arbeidsledige sammenlignet med arbeidsstyrken for øvrig. 
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Figur 6: Fordeling av utdanning blant arbeidsledige og i hele arbeidsstyrken per 1. kvartal 
200959 

 

Figur 8 viser at mens personer som kun har utdanning på grunnskolenivå 
utgjør 21 prosent av arbeidsstyrken, utgjør de 44 prosent av andel arbeidsle-
dige. Forskning viser videre at personer som ikke har fullført videregående 

                                                      
57 Kunnskapsdepartementet (2006): Stortingsmelding nr. 19 (2006-2007) «…og ingen stod igjen». 
58 Administrasjonsdepartementet (1994): NOU 3: Ungdom, lønn og arbeidsledighet 
59 Kilde: SSB. 
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opplæring har vesentlig høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet sammen-
lignet med personer som har slik utdanning, noe som illustreres i figur 9. 
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Figur 7: Andel i prosent som blir uføre løpet av perioden 1993–200360 
 

Figur 9 viser at uføreandelen er betydelig lavere blant personer med ut-
danning på videregående nivå eller mer, og at hovedskillet går ved fullført 
videregående utdanning. I forlengelsen av dette fremkommer det at antall 
unge uføre stiger, og uføreårsaken er i over halvparten av tilfellene psykiske 
lidelser og atferdsforstyrrelser61.   

Ambisjonen i Stortingsmelding nr. 16 (2006–2007) er å utjevne sosiale 
ulikheter gjennom en rekke tiltak, med fokus på tidlig innsats. Denne ambi-
sjonen fastholdes i Stortingsmelding nr. 44 (2008–2009), hvor det fremhe-
ves at «Regjeringen legger vekt på tidlig innsats som en hovedstrategi for å 
sikre alle en god utdanning og forhindre frafall» og videre at Regjeringens 
bærebjelke, arbeidslinja, avhenger av at en lykkes med utdanningslinja.62 

5.2.1 Innsatser på arbeidsmarkedsområdet 

Overordnet sett norsk arbeidsmarkedspolitikk er generell og universell og 
legger i liten grad vekt på å tilby skreddersydde tiltak rettet mot spesielle 
målgrupper, for eksempel ungdom, innvandrere, personer med nedsatt ar-
beidsevne og langtidsledige (dvs. personer som har vært registrert som ar-
beidsledige i mer enn 6 måneder). I stedet er det slik at særskilte målgrup-
per, avhengig av konjunkturer og situasjon på arbeidsmarkedet, prioriteres 
ved inntak til NAVs generelle arbeidsmarkedstiltak. NAV-reformen som 
trådte i kraft i 2006 markerer et skifte fra fokus på målgrupper til fokus på 
individuelle behov som styrende for tilbudet til den enkelte. Til tross for at 
ungdomsledigheten er lav i Norge sammenlignet med andre land, viser som 

 
60 Kilde: Røed et al. (2006): Veien til uføretrygd i Norge. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkono-

misk forskning. Rapport 10/2006. 
61 Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2007): Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 

(2007–2012) 
62 Kunnskapsdepartementet (2009): Stortingsmelding nr. 44 (2008-2009) «Utdanningslinja» 
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nevnt statistikken at prosentvis ledighet blant ungdom i Norge er høyere enn 
i befolkningen for øvrig. Ungdom er en prioritert gruppe når det gjelder 
arbeidsmarkedstiltak, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom den 
såkalte Ungdomsgarantien, som det redegjøres nærmere for under. 

I motsetning til for eksempel Sverige er hovedregelen at fulltidsstudenter 
ikke regnes som arbeidsledige og at de har ikke rett til arbeidsledighetstrygd 
i kraft av å være studenter. Alle som ønsker det står imidlertid fritt til å re-
gistrere seg som arbeidssøkende hos NAV. 

Ungdomsgarantien 

Til tross for at det ikke er iverksatt noen særskilte tiltak rettet mot ungdom, 
gir NAV et særskilt tilbud til personer i alderen 16–24 år via den såkalte 
Ungdomsgarantien. Ungdomsgarantien skiller mellom tre ulike innsatser, 
nærmere bestemt: 
 

 Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid: Disse skal ha 
tilbud om arbeidsmarkedstiltak 

 Ungdom mellom 20 og 24 år som har vært ledige i 3 måneder eller 
mer: Disse skal være garantert oppfølging fra NAV, med fokus på 
jobbsøking, egenaktivitet og motivasjon 

 Ungdom mellom 20 og 24 år som har vært ledige i 6 måneder eller 
mer: Disse skal være garantert tilbud om arbeidsmarkedstiltak 

 

Statistikk fra den tidligere Arbeidsmarkedsetaten og (f.o.m. 2006) NAV i 
perioden 2000–2009 viser at unge/ungdom utgjør en relativt stor andel av 
tiltaksdeltakere i ordinære arbeidsmarkedstiltak63. Dette bekreftes også i 
intervjuer med representanter for norske arbeidsmarkedsmyndigheter, hvor 
det fremheves at det både har vært og fortsatt er bevisst policy å prioritere 
ungdom/unge til arbeidsmarkedstiltak, jfr. de ovennevnte garantiordningene.   

Utover disse garantiene er det ikke iverksatt særskilte ungdomsrettete til-
tak fra sentralt hold.  Det er imidlertid verdt å merke seg at mange deltakere 
på NAVs satsinger på feltet psykisk helse, for eksempel Vilje Viser Vei-
tiltakene og Veilednings- og oppfølgingslos, er relativt unge og at unge prio-
riteres ved inntak til disse tiltakene. I tillegg har NAV betydelig lokal hand-
lefrihet når det gjelder å utforme og tilby lokale ungdomsrettete tiltak.  
Rambøll Management Consulting i Norge gjennomførte våren 2009 en kart-
legging av lokale ungdomsrettete tiltak hvor NAV medvirket64. Kartleg-
gingen identifiserte totalt 71 prosjekter/tiltak over hele Norge, hvor NAV 
enten var ansvarlig for tiltaket eller medvirket som prosjektpartner og/eller 
med finansiering. Kartleggingen tilsa at tiltakene i stor grad fokuserte på å 
føre ungdom tilbake til videregående opplæring eller til arbeid, og at de 
gjennomgående ble godt mottatt.  Det fremkom imidlertid at tiltakene ofte 

                                                      
63Se http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Ordin%C3%A6re+tiltaksdeltakere 

for tidsserier/statistikk over arbeidsmarkedstiltak fordelt på alder, kjønn og geografi. 
64 Rambøll Management Consulting (2009): Kartlegging av ungdomstiltak. 

http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Ordin%C3%A6re+tiltaksdeltakere
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var av midlertidig/kortvarig karakter, blant annet grunnet usikker finansier-
ing. Det fremkom videre at erfaringer og resultater ble dokumentert i liten 
grad, og av den grunn er det vanskelig å påvise effekter av tiltakene. Utover 
nevnte tiltak eksisterer det også egne ungdomskontorer eller ungdomsteam 
ved lokale NAV-kontorer enkelte steder. Disse har som hovedoppgave å 
følge opp yngre arbeidssøkere og ungdom som har avbrutt videregående 
opplæring for å bistå dem med å komme i arbeid eller tilbakeføring til skole. 

Hva virker? 

Funn fra dokumentanalyse og intervjuer viser at det er forsket relativt lite på 
effekten av arbeidsmarkedstiltak når det gjelder ungdom i Norge og innenfor 
den forskningen som har foregått har det vært vanskelig å påvise effekter av 
ungdomsrettede tiltak. Det har gjennomgående vært et ganske høyt tiltaksnivå 
blant arbeidsledig ungdom i Norge, for eksempel har arbeidsmarkedstiltaket 
arbeidspraksis65 vært mye benyttet, uten at det har vært påvist særlig effekt av 
tiltaket. En forklaring på dette er gjerne at ungdom har kommet inn i tiltak for 
raskt og før de har forsøkt å søke arbeid, at de ikke søker arbeid mens de er i 
tiltak og at arbeidspraksis ikke i tilstrekkelig grad gir erfaring som er nødven-
dig for å kunne fungere i ordinært arbeidsliv. Lønnstilskudd, et arbeidsmar-
kedstiltak hvor deltakeren er ansatt på vanlig måte, men hvor arbeidsgiver får 
refundert deler av lønnsutgifter fra NAV etter avtale, er det tiltaket som til-
skrives størst effekt, men dette gjelder ikke særskilt for ungdom. 

Når det gjelder effekten av Ungdomsgarantien planlegges det en effekt-
evaluering av innsats 2), altså oppfølgingsgarantien rettet mot ungdom i 
alderen 20–24 år, i regi av Arbeidsdepartementet.  

5.2.2 Innsatser på utdanningsområdet 

Norsk grunnutdanning har gjennomgått flere større omlegginger de siste 
årene, først med Reform-94 og senere med Kunnskapsløftet i 2006. Med 
Reform-94 fikk ungdom mellom 16–19 år lovfestet rett til videregående 
opplæring, samtidig som tilbudsstrukturen ble endret i betydningen redusert 
og forenklet. Kunnskapsløftet er en reform som omfatter både grunn- og 
videregående opplæring, og medfører en rekke endringer i skolens innhold, 
struktur og organisering. Kunnskapsløftet representerer blant annet et 
forsterket fokus på de såkalte grunnleggende ferdigheter – å kunne lese, 
skrive, regne og benytte digitale verktøy – hvor målsettingen er at alle elever 
i norsk skole skal utvikle de grunnleggende ferdigheter og den kompetanse 
som er nødvendig for å delta i kunnskapssamfunnet. 

                                                      
65 Arbeidspraksis er et arbeidsrettet tiltak for personer som trenger å prøve ut muligheter på arbeidsmar-

kedet, få arbeidserfaring og dermed styrke muligheten til å komme i arbeid. Deltakere i arbeidspraksis 
mottar arbeidsledighetstrygd eller stønad etter fast sats. Mer informasjon om arbeidspraksis finnes på 
http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidss%C3%B8ker/Arbeidsrettede+tiltak 

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidss%C3%B8ker/Arbeidsrettede+tiltak
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Til tross for at forskning viser at gjennomføringsgraden i videregående 
opplæring ble sterkt forbedret etter 199466, regnes frafall fortsatt som et stort 
problem i Norge. Om lag en tredjedel innenfor hvert elevkull faller fra vide-
regående opplæring og frafallet er størst på yrkesfaglige utdan-
ningsprogrammer. Det er flere gutter enn jenter som faller fra, og flere ele-
ver med annet morsmål enn norsk som faller fra. Årsakene til frafall er 
sammensatt, hvor forhold som for eksempel manglende motivasjon, fravær 
og mangel på lærlingeplasser trekkes frem som mulige forklaringer. De siste 
årene har sett et økt politisk fokus på frafallet og det synes å være bred poli-
tisk enighet om at arbeidet med å styrke gjennomføring i videregående opp-
læring skal ha høy prioritet. I den forbindelse har tidlig innsats blitt et nøk-
kelbegrep og i Stortingsmelding nr. 44 (2008–2009) heter det at ”Regje-
ringen legger vekt på tidlig innsats som en hovedstrategi for å sikre alle en 
god utdanning og forhindre frafall”67. I dette ligger det at arbeidet for å 
styrke gjennomføring i videregående opplæring bør starte så tidlig som mu-
lig, noe som blant annet ligger til grunn for den norske regjerings barneha-
gesatsning.  

Til tross for omfattende offentlige velferdsordninger fremkommer det at 
familiebakgrunn og sosio-økonomisk status har stor betydning for resultater 
og gjennomføringsgrad blant elever i norsk skole. Nyere forskning på feltet i 
Norge68 viser for eksempel at karakternivå fra ungdomsskolen er den 
sikreste prediktoren for om elever gjennomfører og består videregående 
opplæring, samtidig som samme studie fant en tydelig bivariat sammenheng 
mellom foreldres utdanningsnivå og elevers kompetanseoppnåelse. 

Når det gjelder konkrete tiltak på utdanningsområdet er det tidlig innsats, 
karriereveiledning, oppfølging og tilrettelagte opplæringsløp som trekkes 
frem:  

 
 Tidlig innsats fremheves av norske utdanningsmyndigheter som hoved-

verktøyet for på lang sikt å bekjempe frafall. De enorme investeringene 
som er gjort i barnehagesektoren er også begrunnet i kunnskap om be-
tydningen av tidlig språkstimulering for den enkeltes resultater i skolen. 
På bakgrunn av dette er det også satt inn store ressurser i småskolen for 
tidlig å kunne avdekke og følge opp eventuelle problemer knyttet til 
grunnleggende ferdigheter før de eskalerer 

 Karriereveiledning erstatter i dag uttrykket yrkes- og utdanningsveiled-
ning. Målsettingen med karriereveiledning er å bidra til at elever i grunn- 
og videregående opplæring foretar informerte yrkes- og utdanningsvalg. 
Det såkalte Kvalitetsutvalget påpekte at mange elever opplever rådgivnin-
gen som overflatisk og ikke godt nok tilpasset den enkelte, at rådgiverne 

                                                      
66Se for eksempel Hernes (2010): Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæ-

ring. FAFO-rapport 2010:03.  
67 Stortingsmelding nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja.  
68 Markussen et al. (2008): Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring 

blant 9 749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og 
implikasjoner fem år etter. NIFU Step: Rapport 13 
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opplever et tidspress, og at rådgiverkompetansen er svak. Undersøkelser 
tyder på at mange elever ikke får nødvendig tilpasset rådgivning og at de 
derfor ikke vet nok om valgmulighetene. På bakgrunn av dette er det 
iverksatt et nasjonalt arbeid med karriereveiledning, hvor blant annet 
arbeids- og utdanningsmyndigheter medvirker 

 Oppfølgingstjenesten (OT) ble opprettet etter Reform 94 som en 
fylkeskommunal tjeneste. Tjenesten skal følge opp rettighetselever (de 
som har rett til opplæring etter § 3–1 i opplæringsloven) som ikke er i 
opplæring eller arbeid. Tjenesten gjelder til og med det året personen 
fyller 21 år. Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at all 
ungdom som hører til målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid 
eller annen sysselsetting. Tilbud som blir formidlet gjennom oppfølg-
ingstjenesten skal først og fremst ta sikte på å føre fram til studie-
kompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå 
innenfor videregående opplæring 

 Tilrettelagte opplæringsløp: Lærekandidatordningen og Praksisbrevord-
ningen er eksempler på opplæringsløp som legger til rette for alternative 
veier til kompetanseoppnåelse. Lærekandidatordningen er en ordinær 
ordning innen fagopplæring. Den er sidestilt med lærlingordningen. 
Lærekandidatordningen har som formål å tilpasse fagopplæring til en-
keltpersoner basert på vedkommendes individuelle forutsetninger for å 
lære et fag. Opplæringen planlegges med sikte på å gi kandidaten faglig 
kompetanse på et lavere nivå enn det som er fastsatt i læreplanen for 
faget. Praksisbrev er et særlig tilrettelagt toårig opplæringsløp beregnet 
for elever som etter 10. trinn ønsker en mer praktisk opplæring enn hva 
den ordinære fag- og yrkesopplæringen tilbyr. 

 

I oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 44 (2008–2009) foreslås det også 
flere tiltak for å styrke gjennomføring i videregående opplæring, herunder 
styrking av kvalitet på rådgivingstjenesten og etablering av systemer for 
overføring av relevant informasjon om elever mellom grunnskolen og vide-
regående skole. I tillegg prøves et nytt og mer praktisk fag på ungdomstrin-
net – arbeidslivsfag – ved et utvalg skoler. Målsettingen med arbeidslivsfag 
er at elever med interesse for yrkesfag kan få prøvd ut denne interessen med 
tanke på videre utdannings- og yrkesvalg. Forsøket startet opp forrige skole-
år, hvor 16 skoler i fem ulike kommuner deltok. Skoleåret 2010/2011 vil 
totalt 135 skoler i 81 kommuner få mulighet til å delta. 

Hva virker? 

Flere studier peker på sammenhengen mellom barn og unges lærings- og 
oppvekstvilkår og deres status på arbeidsmarkedet som voksne.69 Til tross 
for kunnskap om hva som kan forklare forskjeller i resultatoppnåelse og 
                                                      

69 Se for eksempel Audas, R. & Willms, J. (2001). Engagement and Dropping out of School: A Life 
Course Perspective. Canada: Human Resources Development og Stanovich (1986): Matthew effects in 
reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research 
Quarterly 21:360–407 
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gjennomføringsgrad, synes en gjennomgående utfordring å være at det er for 
lite kunnskap om hvilke tiltak som fungerer og hvilke enkeltstående tiltak i 
videregående opplæring som har signifikant effekt på å motvirke eller redu-
sere frafall. Et inntrykk er at iverksatte tiltak har pågått i for kort tid til at det 
kan påvises effekter av dem, og at det er utfordrende å isolere effekten av ett 
enkelt tiltak. Det er dog indikasjoner på at tidlig innsats virker, noe som 
blant annet ligger til grunn for Stortingsmelding nr. 16 (2006–2007). Gjen-
nomgang av forskning på feltet i både norsk og internasjonal kontekst viser 
positive virkninger av pedagogiske tilbud som settes inn før ordinær sko-
lestart, for eksempel barnehagenes betydning for minoritetsspråklige barns 
språkutvikling70. Et annet forhold som trekkes frem er lærernes betydning, 
nærmere bestemt lærerens evne til klasseledelse. Funn fra forskning og in-
tervjuer tilsier imidlertid at det er svært vanskelig å påvise effekt av ett en-
kelt tiltak, og at det som synes å frembringe resultater gjerne er en kombina-
sjon av flere tiltak, tett individuell oppfølging og et koordinert tjenestetilbud. 

5.3 Oppsummering/konklusjoner 

Arbeidet med å motvirke/forebygge frafall i videregående opplæring er et 
hovedsatsningsområde for norske utdanningsmyndigheter, og et område som 
også vies stor oppmerksomhet på andre policyområder, blant annet fra ar-
beidsmarkedsmyndighetenes og integreringsmyndighetenes side. Det frem-
heves at det er viktig å tenke langsiktig og på tvers av flere fagfelt for å lyk-
kes med dette arbeidet. Eksempler på slikt tverrfaglig samarbeid er de fyl-
kesvise samarbeidsavtalene mellom Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Arbeidsdepartementet, hvor målsettingen i 
korte trekk er at en skal forsøke å få til lokale samarbeidsavtaler om innsat-
ser mot overlappende målgrupper71. Her er både fylkeskommuner, kommu-
ner og staten involvert for å få til felles innsats mot frafall i videregående 
opplæring.  

Arbeidet mot frafall i videregående opplæring må ses i sammenheng med 
behovet for å opprettholde og sikre fremtidig sysselsettingsnivå. Dette må 
også ses i lys av den såkalte arbeidslinjen i norsk velferdspolitikk og regje-
ringens fokus på å inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne på 
arbeidsmarkedet og bidra til at flere eldre arbeidstakere fortsetter å stå i ar-
beid. Også her er det iverksatt en rekke tiltak, blant annet Intensjonsavtalen 
om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som har som målsetting å redusere 
sykefraværet, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av 
personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet. I 
tillegg tilkommer den såkalte Pensjonsreformen som innebærer en omleg-

                                                      
70 Se for eksempel Hernes (2010). 
71 For mer om dette samarbeidet, se for eksempel http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/ 

stmeld/2008-2009/stmeld-nr-44-2008-2009-/3/2/1.html?id=565272 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/
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ging av pensjonssystemet i den hensikt å få eldre arbeidstakere til å stå leng-
re i arbeid. 

Både arbeidsmarkeds- og utdanningspolitikken i Norge bærer preg av å 
være universell og lite målgruppeorientert. Funn fra datainnsamlingen i for-
bindelse med dette oppdraget tyder imidlertid på at sider ved denne univer-
selle tilnærmingen er gjenstand for diskusjon, idet det fremkommer at den i 
en del tilfeller ikke i tilstrekkelig grad ivaretar forskjeller i behov og ut-
fordringer i en stadig mer sammensatt ungdomsgruppe. 

 



6. Island 

6.1 Inledning 

Den finansiella krisen – som på Island förstärktes av att de tre bankerna 
Glitnir, Kaupthing och Landsbanki kollapsade – har haft en stor påverkan på 
den isländska arbetsmarknaden. Arbetslösheten på Island har historiskt sett 
varit låg och legat på omkring 1 procent. 72 Under det första kvartalet 2010 
var arbetslösheten däremot 7,6 procent. Denna arbetslöshetsnivå skiljer sig 
inte nämnvärt från exempelvis Sverige73, men utifrån ett isländskt perspektiv 
är den historiskt hög – under perioden 1991–2008 har arbetslösheten aldrig 
överstigit 5,3 procent.  

Även på Island har ungdomar varit en av de grupper som drabbats hår-
dast av lågkonjunkturen. Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 16–24 år 
under det första kvartalet 2010 uppgick till runt 16 procent på Island74. Detta 
innebär att ungdomsarbetslösheten är ungefär dubbelt så hög som bland 
befolkningen i stort.  

Den relativt höga arbetslösheten bland ungdomar jämfört med personer i 
åldern 16–74 år visas även i figuren nedan, vilken redovisar siffror för peri-
oden 2003–2010.  
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Figur 8: Arbetslöshet 2003–2010 i åldern 16–24 år och 16–74 år (i procent) 

 

                                                      
72 Den statistik som redovisas fortsättningsvis är – om inget annat nämns – hämtad från Statistics Iceland 

(www.statice.is).   
73 Arbetslösheten i Sverige under det första kvartalet 2010 var 9,3 procent.  
74 Arbetslösheten var som högst i kategorin 16–19 år (20 procent) och lägre bland personer mellan 20–24 år 

(14 procent).  

http://www.statice.is
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De höga arbetslöshetsnivåerna bland ungdomar hänger, precis som i Sveri-
ge, delvis samman med den officiella arbetslöshetsdefinitionen. Heltidsstu-
derande som söker och kan ta ett arbete ingår nämligen i arbetskraften, vil-
ket får genomslag på ungdomsarbetslöshetsstatistiken. Inte minst eftersom 
många ungdomar i gymnasiet och på högskolan söker extraarbeten. Bland 
de ungdomar som under det första kvartalet 2010 studerade räknades nära 
13 procent som arbetslösa. 

Tillståndet på den isländska arbetsmarknaden är ansträngd för närvarande. 
Samtidigt finns det hopp om att situationen långsamt är på väg att förbättras. I 
en prognos genomförd av den isländska arbetsförmedlingen framgår till ex-
empel att arbetslöshetsnivåerna under april–oktober förväntas minska från 9,3 
procent till runt 8 procent75. Vad gäller arbetsmarknadssituationen på längre 
sikt ska det nämnas att den isländska befolkningen, med en genomsnittsålder 
på runt 36 år, tillhör de yngre i Europa och att de demografiska utmaningar 
som beskrivits tidigare i denna kartläggning därför kan tänkas vara mindre på 
Island än i övriga nordiska länder76.   

6.2 Beskrivning av insatser 

Detta avsnitt inleds med en kortare beskrivning av den politiska utveckling-
en på Island. Därefter skildras de övergripande strategierna för att motverka 
ungdomsarbetslöshet. Slutligen diskuteras programmet aktivering av de 
unga på ett mer detaljerat plan. Den fortsatta texten tar med detta sagt sin 
utgångspunkt i tiden efter den ekonomiska krisen eftersom arbetslöshet, 
bland såväl ungdomar som övriga, inte har varit något reellt problem sedan 
1990-talet. Den bygger dessutom i stor utsträckning på de intervjuer som 
genomförts, då det varit svårt att få tag på skriftlig information på engelska 
eller på något annat nordiskt språk än isländska. 

6.2.1 Den övergripande politiken 

De politiska insatserna på Island har under senare tid fokuserat på att mildra 
effekterna av den ekonomiska krisen. Regeringen ingick till exempel, i ok-
tober 2008, ett avtal med IMF bestående av fyra målsättningar: stabiliserad 
växelkurs och ett förnyat förtroende för penningpolitiken, omstrukturering 
av den finansiella sektorn, minskade skulder bland hushåll och företag samt 
revidering av skattepolitiken och minskade skulder i offentlig sektor77. 

Den isländska politiken präglas av en rad insatser som syftar till att stabili-
sera ekonomin och att skapa förutsättningar för en så snabb återhämtning som 

                                                      
75 Observera att Statistics Iceland och den isländska arbetsförmedlingen använder sig av något annor-

lunda arbetslöshetstal. Den statistiska centralbyrån tar sin utgångspunkt i arbetskraftsundersökningen, vilken 
baseras på en urvalsundersökning. Arbetsförmedlingens siffror utgår å andra sidan från antalet arbetssökande 
som registrerat sig vid myndigheten.   

76 För mer information om den isländska åldersstrukturen – se www.statice.se. 
77 Se även www.iceland.org/info/iceland-imf-program/   

http://www.statice.se
http://www.iceland.org/info/iceland-imf-program/
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möjligt. I detta avseende har regeringen även betonat vikten av att bekämpa 
den växande ungdomsarbetslösheten78. Ett problem som uppstått vid genom-
förandet av de ungdomspolitiska åtgärderna är däremot frågan om finansie-
ring. Alltinget har å ena sidan beslutat om att skära ner i statens utgifter. Å 
andra sidan är det viktigt att genomdriva politiska satsningar för att förhindra 
långsiktiga kostnader i form av arbetslöshet, passivitet och flaskhalsar på ar-
betsmarknaden. För att undvika denna problematik – och för att lösgöra eko-
nomiska medel – infördes en hårdare kontroll vid utbetalningar från a-kassan 
och numera ställs hårdare krav på aktivering bland de arbetslösa.  

Den isländska strategin för att motverka arbetslöshet bland unga kan sä-
gas bestå av tre punkter som relaterar till målgrupp, tidig aktivering och 
samverkan. Till att börja med har det under långa tider funnits en stor efter-
frågan på arbetskraft som minskat den enskildes drivkrafter till att studera i 
relation till att arbeta. Det har med andra ord funnits en viss historisk kon-
kurrens mellan arbetslivet och utbildningssystemet som inneburit att runt 30 
procent av personerna på arbetsmarknaden inte har en formell utbildning 
högre än grundskola. Individer som inte har en gymnasieutbildning är sär-
skilt sårbara på arbetsmarknaden; bland arbetslösa ungdomar på Island har 
till exempel 75 procent inte avslutat sin grundutbildning79. Flera responden-
ter har därför lyft fram att denna målgrupp är prioriterad.  

För att på ett effektivt sätt arbeta med arbetslösa ungdomar, däribland 
personer som inte fullföljt gymnasieskolan, har regeringen betonat nödvän-
digheten av att aktivera ungdomar som hamnar i arbetslöshet med en gång. 
Detta eftersom unga arbetslösa tenderar att tidigt förlora sitt självförtroende 
och bli passiviserade. De åtgärder som erbjuds i detta sammanhang handlar i 
stora drag om arbete eller utbildning och de genomförs i samverkan mellan 
både staten och det civila samhället samt mellan arbetsmarknads- och ut-
bildningsområdet. 

Sammanfattningsvis finns det alltså ett fokus på att i samarbete mellan 
frivilligorganisationer, arbetsmarknadsaktörer och utbildningsinstitutioner 
erbjuda arbetslösa ungdomar – särskilt de utan en avslutad gymnasieutbild-
ning – både studiemöjligheter och olika former av arbete (se även figuren 
nedan). Hur dessa strategier tagit sig utryck på ett mer konkret plan kommer 
att diskuteras i det avsnitt som följer. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
78 Se regeringsförklaringen (2009-05-19) – Government Coalition Platform of the Social Democratic Al-

liance and Left-Green Movement.   
79 Mer information om den isländska arbetsmarknaden finns bl.a. att hämta i den rapport som The Wel-

fare Watch sammanställt (2010).   
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Figur 9: Den isländska strategin för att motverka ungdomsarbetslöshet   

6.2.2 Särskilda insatser 

I detta stycke beskriver vi Ungt fólk til athafna (aktivera de unga) – en åt-
gärd som lanserades den första januari 2010 och som enligt våra intervjuer 
strukturerar det mesta av vad som görs för arbetslösa ungdomar på Island. 
Ungt fólk til athafna kan följaktligen ses som ett paraplyprogram och ett 
övergripande ramverk, utifrån vilket unga arbetslösa kan välja mer specifika 
aktiviteter. De insatser som genomförs inom ramen för aktiveringen av de 
unga kan som nämnts ovan delas in i kategorierna arbete och utbildning. 
Den fortsatta texten kommer därför att utgå från en sådan disposition. Inled-
ningsvis ges dock en kortare bakgrundsbeskrivning, där vi även tar upp pro-
grammets syfte och preliminära resultat.  

Alltinget har beslutat att spendera 1,3 miljarder is.kr. mellan januari och 
december 2010 på att aktivera unga arbetslösa. Enligt beräkningarna kom-
mer dock en stor summa att återföras till staten i och med att unga aktiverar 
sig och stärker sina möjligheter på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen 
ansvarar för själva genomförandet av satsningen, men åtgärden bygger även 
på ett samarbete mellan bland annat arbets- och socialdepartementet, ar-
betsmarknadens parter och det civila samhället. Syftet med initiativet är att 
skapa möjligheter för arbetslösa unga (mellan 16–24 år) till arbete eller ut-
bildning. 

Ungt fólk til athafna innehåller vissa likheter med den svenska Jobbga-
rantin för ungdomar. Tanken är att om en ung person anmäler sig som ar-
betslös så ska han eller hon erbjudas stöd inom tre månader. Insatsen inne-
bär alltså att ungdomar, en kort tid efter att de blivit arbetslösa, hänvisas till 
vinnumalastofnun (motsvarande Arbetsförmedlingen i Sverige). Tillsam-
mans med en vägledare/handläggare tas sedan ett beslut om vilka mer speci-
fika aktiviteter som passar den enskilde individen bäst. 

Arbetslösa ungdomar föreslås en rad olika insatser inom ramen för Ungt 
fólk til athafna. För de ungdomar som inte har ett tydligt önskemål om på 
vilket sätt de vill aktivera sig har så kallade mottagningskurser etablerats, 
vilka syftar till att hjälpa ungdomar på traven genom att utveckla självför-
troende, motivation och arbetsmarknadskännedom. I detta avseende erbjuds 
bland annat vägledning, intresseanalyser och kurser i CV-skrivning.  

Det är i dagsläget svårt att se några tydliga effekter av Ungt fólk til athaf-
na, vilket beror på att programmet nyligen etablerats. När arbetet inleddes i 
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januari fanns det emellertid 3 100 arbetslösa ungdomar på Island. I april 
hade i stort sett alla erbjudits rådgivning och i maj var antalet arbetslösa 
ungdomar 2 600.  En förklaring till de relativt positiva utfallen kan vara att 
ungdomar, för att få bibehållen arbetslöshetsersättning, varit tvungna att 
aktivera sig. I en intervju med tidskriften Nordic Labour Journal (2009-09-
22) beskriver den isländske socialministern Árni Páll Árnason denna stånd-
punkt på följande sätt:  

We’ve already made the mistake of simply paying out money, which has done noth-
ing good. We can now see how we have turned people with handicaps into social 
outsiders, and this system will pull them further down. The same goes for the unem-
ployed. If you get the same amount of money for doing nothing and doing something, 
it is no longer sustainable.  

Árni Páll Árnason 

6.2.3 Arbetsmarknadsorienterade aktiviteter   

I detta stycke beskriver vi tre aktiviteter på arbetsmarknadsområdet som 
erbjuds i Ungt fólk til athafna, nämligen sommarjobb, frivilligarbete och 
produktionsskola. Detta följs av en redogörelse för utbildningsorienterade 
åtgärder inom ramen för samma program. 

Alltinget har tagit ett beslut om att genomföra en sommarjobbssatsning 
som kommer finnas tillgänglig för personer som deltar i Ungt fólk til athaf-
na. På Island finns det en tradition av att arbeta på somrarna. I dagsläget, när 
det finns få arbetstillfällen och många arbetslösa, kommer konkurrensen om 
de lediga platserna dock att bli hård. För att underlätta denna situation har 
arbets- och socialdepartementet, tillsammans med kommunerna, valt att 
genomföra en särskild satsning på sommarjobben. Sammanlagt har runt 1 
000 arbeten skapats inom områden såsom miljö och kultur, vilket ska ses 
utifrån att det på Island bor 300 000 invånare. En annan satsning som har 
syftat till att underlätta för arbetslösa ungdomar att upprätthålla kontakten 
med arbetslivet har varit de praktikplatser i form av frivilligarbeten som 
skapats i samarbete mellan regeringen och det civila samhället (kyrkor, id-
rottsföreningar, m.fl.). Socialdepartementet har i sammanhanget till exempel 
ingått ett avtal med Röda Korset, där organisationen förbinder sig till att 
erbjuda volontärtjänst för ungdomar i åldern 18–24 år. 

I gränslandet mellan arbetsmarknads- och utbildningsområdet etablerades 
en så kallad produktionsskola för tio år sedan med inspiration från Danmark 
och som ett led i Ungt fólk til athafna har upptagningen till skolan fördubb-
lats. Produktionsskolan riktar sig framförallt till ungdomar 16–24 år som 
inte har någon gymnasieutbildning och tanken är att unga som fallit utanför 
ska kunna delta i en blandning av skola och praktiskt arbete. Skolans mål är 
att ungdomar som inte vet vad de ska göra med sina liv får möjlighet till att 
prova på olika arbetsuppgifter och läroämnen. Syftet är alltså att motivera 
och engagera de arbetslösa ungdomarna till att aktivera sig vidare efter av-
slutat deltagande, till exempel i form av reguljär utbildning, yrkesutbildning 
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eller arbete. Produktionsskolan arbetar nära tillsammans med kommunala 
myndigheter, det lokala näringslivet samt civilsamhället.  

6.2.4 Utbildningsorienterade aktiviteter  

Vi har tidigare nämnt att betydelsen av ett ökat samarbete mellan arbetsmark-
nads- och utbildningsområdet betonades i och med den ekonomiska krisen. 
Mot denna bakgrund har regeringen finansierat ett antal platser vid landets 
gymnasieskolor, vilka ska finnas tillgängliga för arbetslösa ungdomar som vill 
återgå till reguljära studier. Alltinget har även beslutat om ett utvecklingspro-
jekt som syftar till att utforma nya gymnasiekurser för personer mellan 16–20 
år utan formell utbildning. Tanken är alltså att utveckla nya metoder och in-
lärningsformer som förhindrar att ungdomar avslutar gymnasiet i förtid och att 
därmed bekämpa den nuvarande arbetslösheten samt öka gymnasieskolornas 
effektivitet på längre sikt. 

Utöver möjligheten att återgå till reguljära studier kan unga arbetslösa väl-
ja att utbilda sig vid de studieplatser som skapats i samarbete mellan Ungt fólk 
til athafna och olika typer av utbildningsverksamheter, däribland centrumen 
för livslångt lärande. Centrumen för livslångt lärande drivs av arbetsmarkna-
dens parter och de utbildningar som anordnats där har tidigare riktat sig till 
personer som har ett arbete och som vill fortbilda sig inom yrket. Med anled-
ning av den ekonomiska krisen började dock allt fler att söka sig inte bara till 
de arbetsmarknadsutbildningar som anordnas av arbetsförmedlingen, utan 
även till de kurser som drivs av centrumen för livslångt lärande. Detta satte 
igång ett utvecklingsarbete, där utbildningarna anpassades till även arbetslösa 
personer och ungdomar. 

Vid centrumen för livslångt lärande erbjuds därför numera ett brett utbud 
av kurser till arbetslösa personer av olika karaktär. Det finns till exempel 
kortare, yrkesinriktade utbildningar som syftar till att avlasta den stora efter-
frågan på arbetsmarknadsutbildningar som i dagsläget finns vid den isländs-
ka arbetsförmedlingen. Förutom arbetsmarknadsutbildningar anordnas även 
praktiskt orienterade kurser med teoretiska inslag som ger poäng inom ra-
men för den reguljära gymnasieskolan.  

Syftet med denna typ av utbildningar har varit att göra det möjligt för 
unga arbetslösa att påbörja kortare studier för att sedan kunna tillgodogöra 
sig dessa inom ramen för gymnasieskolan. I våra intervjuer har detta tillvä-
gagångssätt motiverats av att den bästa lösningen för ungdomar som varit 
arbetslösa under en längre tid inte alltid är att direkt gå över till en flerårig 
gymnasieutbildning och att det därför krävs insatser som kan engagera ung-
domar till vidare studier på lite längre sikt. En annan målsättning har varit 
att på längre sikt förbättra integrationen mellan landets gymnasieskolor och 
centrum för livslångt lärande. 
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6.3 Sammanfattande reflektioner 

De aktiviteter som vi särskilt lyft fram i Ungt fólk til athafna har samman-
ställts i figuren nedan, vilken syftar till att tydliggöra förväntade resultat och 
effekter. Förutom att diskutera vilka hinder på arbetsmarknaden de särskilda 
insatserna vänder sig mot, lyfts här även fram frågor som har att göra med 
åtgärdernas tidsperspektiv, vilka grupper av ungdomar de fokuserar på och 
vilka goda exempel det finns.    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Förändringsteori över sju isländska aktiviteter som syftar till att bekämpa ung-
domsarbetslöshet 

 
I de intervjuer som vi genomfört har det lyfts fram att den isländska politi-
ken inte medvetet har utformats i relation till de hinder som ungdomar möter 
på arbetsmarknaden, utan att det snarare har handlat om att snabbt förmildra 
effekterna av den ekonomiska krisen genom att stärka arbetslösa ungdomar, 
via aktivering i form av arbete och studier, så att de är arbetsredo när kon-
junkturen väl vänder. Samtidigt kan dock ändå insatserna i Ungt fólk til 
athafna ses i relation till några av de hinder som ungdomar möter när det 
gäller deras inträde på arbetsmarknaden. En stor utmaning på Island handlar 
om att det finns många ungdomar som saknar formell utbildning. Mot bak-
grund av det kan till exempel finansieringen av fler platser vid landets gym-
nasieskolor samt genomförandet av yrkesinriktade utbildningar ses just i 
relation till att ett hinder för ungdomar på arbetsmarknaden kan handla om 
att de saknar den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Ett sätt att hjälpa 
unga arbetslösa på, särskilt de som inte har en fullföljd gymnasieutbildning, 
är därför att stimulera till antingen reguljära eller yrkesinriktade studier. 
Sommarjobbssatsningen och frivilligarbetena kan vidare ses utifrån ett per-
spektiv om att ungdomar ofta möter hinder som har att göra med en begrän-
sad arbetslivserfarenhet, vilket gör det relativt riskfyllt för arbetsgivare att 
anställa dem. Av denna anledning är det således viktigt att erbjuda aktivite-
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ter som innebär att ungdomar inte passiviseras och förlorar kontakt med 
arbetsmarknaden. 

Ungt fólk til athafna är ett tillfälligt program som syftar till att förmildra 
effekterna av den ekonomiska krisen. Insatsen förväntas med andra ord att 
framförallt förbättra arbetsmarknadens funktion på lite kortare sikt. Ungt 
fólk til athafna innehåller t.ex. inga strukturella förändringar av det reguljära 
utbildningssystemet (se bland annat den svenska gymnasiereformen). Ungt 
fólk til athafna har inte heller som målsättning att – mot bakgrund av kom-
mande pensionsavgångar – få ett helhetsgrepp kring vilka utbildningar som 
genomförs och hur de förhåller sig till arbetsmarknadens behov.80 Detta 
innebär inte att Ungt fólk til athafna enbart kan tänkas ha effekter på kort 
sikt. Flera av programmets aktiviteter syftar till att genom olika utbildnings-
insatser stärka den enskildes möjligheter till att etablera sig på arbetsmark-
naden också utifrån ett längre tidsperspektiv. Ungt fólk til athafna kan där-
med sägas bestå utav olika tidshorisonter beroende på vilken utgångspunkt 
som används. På en övergripande policynivå handlar programmet om att på 
kort sikt (i dagsläget fram till december) aktivera arbetslösa ungdomar så att 
de inte hamnar i ett utanförskap. För de individer som deltar i programmet 
finns det däremot en förväntan om att aktiviteterna ska leda till bland annat 
en ökad kompetens, ökade kvalifikationer och arbetslivserfarenhet, vilket 
antas stärka deras ställning på arbetsmarknaden även i framtiden. 

Ungt fólk til athafna riktar sig till alla arbetslösa ungdomar, men erbjuder 
samtidigt möjligheten till att, utifrån individuella behov och önskemål, välja 
bland ett brett urval av aktiviteter. Det har i intervjuerna särskilt lyfts fram att 
ungdomar inte betraktas som en homogen grupp på Island när det gäller dessa 
insatser, utan att olika förutsättningar och behov beaktas vid val av specifika 
insatser. En särskilt prioriterad målgrupp är unga arbetslösa som inte avslutat 
gymnasiet. För dessa personer har en rad åtgärder vidtagits, däribland produk-
tionsskola och praktiskt orienterade kurser vid centrumen för livslångt läran-
de, med avsikten om att motverka utanförskap och passivitet.  

Ungt fólk til athafna har endast pågått i denna form sedan i januari. Det 
finns därför ingen utvärdering av insatsen ännu. De personer som vi pratat 
med har dock sagt att de är positivt inställda till åtgärden, särskilt eftersom i 
stort sett alla arbetslösa ungdomar på Island erbjudits rådgivning under perio-
den januari–april. Två andra positiva punkter som tagits upp gällande det is-
ländska arbetet med att motverka ungdomsarbetslöshet är: 

 
 den samverkan som realiserats mellan frivilligorganisationer, 

abetsmarknadsaktörer och utbildningsinstitutioner, samt  
 det nytänkande och de utvecklingsprojekt som kommit till stånd i och 

med den ekonomiska krisen, till exempel i form av nya inriktningar 
vid gymnasieskolan och de kurser som numera ges till unga arbetslösa 
vid centrumen för livslångt lärande. 

                                                      
80 Jämför exempelvis med Myndigheten för yrkeshögskolan i kapitlet om Sverige 



7. Sammanfattande analys 

7.1 Inledning 

Detta avslutande avsnitt börjar med en övergripande beskrivning av de störs-
ta utmaningarna som de fem länderna har stått inför och förväntas stå inför 
när det gäller ungdomsarbetslöshet. Därefter diskuteras och jämförs insatser 
i de fem länderna för att bemöta ungdomsarbetslösheten till följd av den 
ekonomiska krisen. I det därefter följande avsnittet görs en sammanfattning 
gällande insatser för unga med fokus på att utöka arbetskraftsutbudet i ljuset 
av den förväntade framtida arbetskraftsbristen, för att sedan lyfta hur de 
olika länderna fokuserar på olika målgrupper inom gruppen ungdomar, 
framförallt gällande så kallade ”unga utanför”. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring goda exempel och lärdomar som framkommit i studien.   

7.2 Utmaningar – ungdomsarbetslöshet och demografisk 
utveckling 

Som beskrivits i tidigare kapitel har arbetslösheten bland ungdomar vuxit i 
alla nordiska länder som ett resultat av den finansiella krisen. Det ska samti-
digt nämnas att arbetslösheten bland ungdomar i flera nordiska länder (där-
ibland Sverige och Finland) var hög redan innan den ekonomiska krisen. 
Viktigt att nämna är också att det är problematiskt att rakt av jämföra stati-
stik mellan de nordiska länderna eftersom statistiken kan skilja sig åt, främst 
beroende på om det är statistik för arbetskraftsundersökningarna som an-
vänds eller statistik från den nationella arbetsmarknadsmyndigheten. Detta 
beror bland annat på att Eurostats riktlinjer följs på lite olika sätt i medlems-
länderna. Heltidsstuderande personer som söker arbete påverkar nivån på 
arbetslösheten i arbetskraftsundersökningarna när AKU statistik används. 
Ett problem är även att åldersindelning för ungdomar kan variera beroende 
på vilken källa som används.81 När det gäller vad som i de nordiska länderna 
har varit och vad som förväntas bli de största utmaningarna i framtiden i 
termer av ungdomsarbetslöshet, finns det både likheter och skillnader.  

I Danmark har frågan om arbetslösa ungdomar länge varit prioriterad och 
sedan 2006 har ett strategiskt fokus varit att framförallt hjälpa arbetslösa 
ungdomar utan utbildning till reguljära studier. Studien visar att Danmark 
framförallt har två utmaningar; att få ut unga med utbildning i arbete så 

                                                      
81 För mer information kring likheter och olikheter i upplägg och genomförande av arbetskraftsunder-

sökningar med fokus på ungdomsarbetslöshet för de länder som är anslutna till ”European Union Labour 
Force Survey (EU-LFS), se: SCB AM 11 SM 0903 ”Tema – att jämföra ungdomsarbetslöshet i Europa”.  
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snabbt som möjligt och därmed förhindra långtidsarbetslöshet, samt att få 
fler unga utan utbildning att påbörja och genomföra en utbildning och att 
reducera andelen unga som avbryter påbörjade studier. Tanken är att fler 
ungdomar i utbildning och med genomförd utbildning kan bidra till att 
minska andelen ungdomar i arbetslöshet och därmed andelen ungdomar i 
behov av offentligt stöd. När det gäller problematiken med avbrutna studier, 
har det i Danmark framförallt varit en utmaning att antalet lärlingsplatser 
och praktikplatser har minskat till följd av lågkonjunkturen. Detta då många 
yrkesutbildningar har krav på att eleverna genomför en praktik och att då en 
brist på praktikplatser riskerar att leda till fler avbrott. När det gäller den 
förväntade framtida bristen på arbetskraft i Danmark, är antalet ungdomar i 
förtidspension också en stor utmaning för framtidens arbetskraft. Antalet 
ungdomar i förtidspension har under de senaste åren ökat, ofta på grund av 
psykiska sjukdomar. Dessutom förväntas ett fall på drygt 40 000 personer i 
arbetskraften fram till 2020 till följd av pensionsavgångar. 

I Finland har både korttids- och långtidsarbetslösheten bland ungdomar 
ökat till följd av den pågående ekonomiska krisen, om än inte till samma nivå-
er som under lågkonjunkturen under slutet av 1990-talet och samtidigt förvän-
tas ungdomsarbetslösheten sjunka något redan under 2011. Den demografiska 
utvecklingen utgör också en stor framtida utmaning på arbetsmarknaden, då 
andelen personer i arbetsför ålder förväntas minska redan under 2010 till följd 
av stora pensionsavgångar och sjunka från nuvarande 66 procent till 58 pro-
cent fram till 2040. En fara som har identifierats för framtiden är att arbetslös-
heten fortsätter att vara hög samtidigt som det finns en stor brist på arbets-
kraft. Detta hänger bland annat samman med att man har sett att ungdomsar-
betslöshet ofta ger långvariga effekter i form av utanförskap och svårigheter 
att ta sig in på arbetsmarknaden, något som framförallt drabbar ungdomar 
med låg utbildningsnivå. 

På Island, där läget på arbetsmarknaden länge varit gynnsamt, har den fi-
nansiella krisen lett till historiskt höga arbetslöshetsnivåer bland såväl ung-
domar som bland befolkningen i stort. Island har å andra sidan en, i jämfö-
relse med andra europeiska länder, ung befolkning med en genomsnittsålder 
på runt 36 år, vilket gör att den demografiska utvecklingen utgör en mindre 
utmaning än i andra länder. Den största utmaningen på Island handlar istället 
om att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Samtidigt som den väx-
ande ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning, utgör nedskärningar i 
statsbudgeten problem vid genomförandet av arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der, vilket har lett till hårdare kontroll vid utbetalning av A-kassa och hårda-
re krav på aktivering av de arbetslösa. Ytterligare en utmaning på Island är 
att en relativt hög andel av befolkningen inte har utbildning på grund av 
tidigare stor efterfrågan på arbetskraft, vilket har gett låga incitament till att 
studera vidare. Det är också en relativt hög andel arbetslösa ungdomar som 
inte har avslutat sin grundutbildning, vilket i sin tur gör dem extra sårbara på 
arbetsmarknaden vid en lågkonjunktur. 
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I Norge handlar de stora utmaningarna framförallt om att andelen äldre i 
befolkningen ökar och att det finns färre sysselsatta som kan betala för 
trygghetssystemet. Dessutom står många unga i arbetsför ålder utanför ar-
betsmarknaden, ofta på grund av bristande utbildningsnivå. En utmaning 
som nämns i termer av yrkesinriktade kurser är att det är svårt att hitta ar-
betsgivare som är beredda att ta emot elever i lärlingsutbildning, vilket sär-
skilt gäller för studenter med låga förkunskaper. En annan utmaning som har 
lyfts av vissa under studiens gång är att vissa grupper av ungdomar tenderar 
att falla mellan stolarna bland de insatser som genomförs, till följd av att den 
norska arbetsmarknads- och utbildningspolitiken är relativt generell och inte 
målgruppsorienterad i någon större utsträckning. Det betyder att vissa grup-
per inte får det stöd de eventuellt skulle vara i behov av. 

I Sverige är det en utmaning att hantera den pågående generationsväxling-
en. Ett stort antal personer som är födda på 1940-talet har gått i pension eller 
står i begrepp att lämna arbetsmarknaden inom de närmaste åren och samtidigt 
träder en ovanligt stor ungdomskull som föddes i slutet av 80-talet och början 
av 90-talet in på arbetsmarknaden. Det ställer stora krav på omställning. Ut-
maningar kopplade till detta handlar om att ta till vara den arbetskraftsreserv 
som den stora ungdomskullen de facto utgör genom att skapa förutsättningar 
för en smidigare övergång mellan skola och arbetsliv samt förbättra anställ-
ningsmöjligheterna för dem som redan är arbetslösa. Vidare bör även de ung-
domar som riskerar att hamna ”utanför” få stöd och uppbackning för att inte 
tappa kontakten med arbetsmarknaden.  

7.3 Åtgärder till följd av den ekonomiska krisen 

Det finns en bredd och variation i hur de nordiska länderna valt att angripa 
de stigande nivåerna av arbetslöshet bland ungdomar under den ekonomiska 
krisen. Två verktyg som ofta använts under lågkonjunkturen är dock utbild-
ning och aktiveringsprogram med syfte att stimulera till en ökad aktivitet 
och erbjuda ungdomar relevant sysselsättning. Detta då det ses som centralt 
att ungdomar ges möjligheter till att upprätthålla sin arbetsförmåga (genom 
exempelvis praktik) eller utveckla sin kompetens (genom bl.a. arbetsmark-
nadsutbildningar), så att de är arbetsredo när konjunkturen väl vänder. De 
viktigaste principerna i samtliga nordiska länder är på ett övergripande plan 
att de ungdomar som har en utbildning bör komma i arbete så snabbt som 
möjligt och de ungdomar som saknar utbildning bör, om de är redo för det, 
påbörja en utbildning. Det bör dock poängteras att sådana former av insatser 
inte enbart genomförs till följd av den ekonomiska krisen, men att de under 
en lågkonjunktur finns ett ökat behov av att ytterligare fokusera på dem. 

I Danmark trädde 2009 nya regler för ungdomsinsatser i kraft som just 
ska bidra till detta. De nya bestämmelserna innebär dels att ungdomar under 
25 år utan utbildning men med förutsättningar att utbilda sig har en skyldig-
het att göra detta och att de som inte har dessa förutsättningar antingen ska 
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förberedas för studier eller styras mot ordinarie arbete. Insatsen innebär ock-
så att ungdomar under 25 år med arbetslöshets- eller aktivitetsersättning nu 
får en lägre ersättning, vilket ska öka de ekonomiska incitamenten att påbör-
ja en utbildning eller få en anställning. Dessutom innebär de nya reglerna att 
insatser gentemot unga har intensifierats i jämförelse med insatser riktade 
till andra åldersgrupper, i form av ett tidigare stöd och fler aktiva åtgärder 
för att få ut ungdomar i jobb eller utbildning. Kommuner får under perioden 
2010–2011 också en bonus om de erbjuder ungdomar ordinarie arbete. 

Även på Island är ungdomar numera tvungna att aktivera sig för att få 
bibehållen arbetslöshetsersättning, och därmed öka incitamenten till att börja 
arbeta alternativt påbörja en utbildning. Det har också utvecklats ett närmare 
samarbete mellan utbildnings- och arbetsmarknadsområdet på Island, exem-
pelvis genom att regeringen har finansierat ett antal platser vid landets gym-
nasieskolor för arbetslösa ungdomar som vill återgå till studier, genom att 
det har startats specifika gymnasiekurser för ungdomar mellan 16–20 år som 
saknar utbildning och i form av utbildningsplatser, däribland kortare yrkes-
inriktade utbildningar, vid andra utbildningsverksamheter i regi av bl.a. ar-
betsmarknadens parter. Det förekommer på Island inte några åtgärder som 
avser att stimulera arbetsgivarnas efterfrågan på ungdomars arbete. Däremot 
har ungdomar inom ramen för programmet Ungt fólk til athafna erbjudits 
olika former av aktiverings- och motiveringsinsatser. 

I Norge har uppmärksammandet av sambandet mellan brist på utbildning 
och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden lett till att ett centralt mål är 
att få fler unga att fullfölja en gymnasieutbildning. Dessutom arbetas det 
med att förbättra rådgivning och uppföljning kring utbildning, samt möjlig-
het till skräddarsydd utbildning för ungdomar. Särskilda insatser för ungdo-
mar görs främst inom ramen för Ungdomsgarantien, där arbetslösa ungdo-
mar senast efter 3 månader i arbetslöshet ska garanteras stöd av NAV i form 
av exempelvis jobbsökaraktiviteter och motivationshöjande aktiviteter. 
Ungdomar som har varit arbetslösa mer än 6 månader ska dessutom garante-
ras erbjudande om arbete. 

I Finland är en motsvarande insats Samhällsgarantin för unga som gäller 
för ungdomar som har varit arbetslösa i minst tre månader och som syftar till 
att redan i ett tidigt skede erbjuda ungdomar ett brett utbud av aktiveringsin-
satser. Under lågkonjunkturen har också antalet studietillfällen i yrkesut-
bildningen ökats och man har ytterligare uppmärksammat behovet av att 
stödja ungdomar i den grundläggande utbildningen så att de slutför den, 
stärka beredskapen för fortsatta studier och stödja ungdomar i val av yrke 
och utbildning. Det har även genomförts lagändringar med målsättningen att 
främja arbetet med att motverka ungdomsarbetslösheten, t.ex. genom att öka 
förutsättningarna till praktik, uppsökande arbete och samverkan mellan olika 
aktörer. Även Sanssi-kortet, som bygger på att öka arbetsgivares incitament 
till att anställa ungdomar genom att de erbjuds lönesubvention, är en åtgärd 
som har införts till följd av den ekonomiska krisen. 
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I Sverige har regeringen beslutat att finansiera fler studieplatser inom 
högskolan, yrkeshögskolan och den kommunala vuxenutbildningen under 
2010–2011. Dessutom har det införts utökade möjligheter inom Jobbgaran-
tin för ungdomar för att erbjuda arbetslösa ungdomar ett behovsanpassat 
stöd genom exempelvis praktik, utökad coachning och möjlighet till deltids-
studier. Även subventionerad anställning genom Nystartsjobb är en åtgärd 
som, trots att den initierades före den ekonomiska krisen, bidrar till att öka 
möjligheterna för ungdomar att få en anställning på kort sikt.  

7.4 Insatser för att tillmötesgå den framtida efterfrågan på 
arbetskraft 

Flera åtgärder har genomförts i de nordiska länderna för att, till skillnad från 
de insatser som vi redogjort för ovan, förbättra ungdomars möjligheter på 
arbetsmarknaden utifrån ett längre tidsperspektiv. Även denna typ av sats-
ningar har dock ofta handlat om att öka antalet elever som går ut grund- och 
gymnasieskolan med fullständiga betyg samt att skapa bättre och tydligare 
bryggor mellan utbildningsväsendet och arbetslivet. Att förbättra kvalitén på 
utbildningen, ge förutsättningar för behovsanpassade utbildningar och stöd 
samt att stärka ungdomars möjligheter att göra välgrundade val när det gäll-
er utbildning och yrke, är genomgående aspekter som återkommer i samtliga 
länder.  

I Norge har karriärvägledning i skolorna prioriterats med målsättningen 
om att elever i grund- och gymnasieskolan ska kunna ta goda och välinforme-
rade beslut inför framtiden. Dessutom har den norska reformen Kunskapslyf-
tet lyft fram att det krävs ett förstärkt fokus i skolan på grundläggande färdig-
heter som att läsa, skriva och räkna för att kunna delta i kunskapssamhället. 
Även i Sverige har en läsa-skriva-räkna satsning genomförts. Den svenska 
gymnasiereform som träder i kraft den 1 juli 2011 innebär bl.a. att en lärlings-
utbildning införs, vilken syftar till att skapa en smidigare övergång mellan 
skola och arbete. För att öka antalet elever som går ut med fullständiga betyg 
har den danska regeringen genomfört en eftersyn av Folkeskolen som bl.a. har 
syftat till att minska frånfallet från de yrkesinriktade utbildningarna. 

När det gäller Finland är det framförallt utbyggnaden av yrkesinriktade ut-
bildningar och lärlingsutbildningar som förväntas ge effekt på längre sikt. 
Men även en satsning som Yrkesstarten, som är tänkt att få igång en aktive-
ring på kort sikt, förväntas bidra till att på längre sikt stärka ungdomar på ar-
betsmarknaden, så att de har möjlighet att vara en del av arbetskraften.  

Som nämnts tidigare brottas Island i relativt liten utsträckning med ut-
maningar gällande en framtida brist på arbetskraft. Satsningarna gällande 
ungdomsarbetslöshet har därav i första hand handlat om att mildra effekter-
na av den ekonomiska krisen, något som i längden också bidrar till att stärka 
den arbetsföra befolkningen. Kartläggningen har också visat att det finns 
insatser som både syftar till att underlätta för ungdomar att ta sig in på ar-
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betsmarknaden på kort sikt och som avser att stärka ungdomars ställning på 
arbetsmarknaden på lite längre sikt. Exempel på denna typ av insatser är de 
halverade arbetsgivaravgifterna för ungdomar i Sverige (2007) samt verk-
stadsverksamheten i Finland (2005).  

Efter att ha redogjort för angreppsätt så väl till följd av den ekonomiska 
krisen som med syfte att bemöta mer långsiktiga utmaningar, ska det näm-
nas att dessa i stor utsträckning tycks komplettera, snarare än motverka 
varandras måluppfyllelse. För att exemplifiera leder satsningarna efter den 
ekonomiska krisen – i form av ett aktivt deltagande i arbetslivet eller en 
fullföljd utbildning – till en mindre marginaliserad och mer kompetent ar-
betskraft på längre sikt, vilket bidrar till att underlätta den framtida arbets-
kraftsförsörjningen.  

7.5 Fokus på specifika målgrupper och ”unga utanför” 

Enligt Rambölls mening finns det ganska tydliga skillnader mellan vilka 
målgrupper som insatser i de olika länderna vänder sig till. I Sverige riktar 
sig Jobbgarantin för ungdomar till alla arbetslösa ungdomar som varit in-
skrivna vid Arbetsförmedlingen i tre sammanhängande månader. Nystarts-
jobben och de sänkta arbetsgivaravgifterna riktar sig däremot till arbetsgiva-
re och deras drivkrafter till att anställa. I Finland finns det, genom bland 
annat Sanssi-kortet, ett särskilt fokus på ungdomar som nyligen avlagt en 
examen, men som ännu inte hittat ett arbete. På Island genomförs Ungt fólk 
til athafna med en särskild inriktning på unga som inte har en avslutad gym-
nasieutbildning. I Danmark görs vidare en uppdelning mellan olika mål-
grupper utifrån kategorierna: försörjningsplikt, ålder, utbildning och förut-
sättningar för att kunna ta en utbildning.  

I samband med länderjämförelserna har det även framgått att en hel del 
åtgärder har vidtagits för att motverka att ungdomar hoppar av skolan. De 
nordiska länderna har även stimulerat till att ungdomar som inte fullföljt en 
gymnasieutbildning ska påbörja en, då ungdomar som inte fullföljer gymna-
sieskolan löper större risk än andra att hamna i ett utanförskap (det vill säga 
att de varken arbetar, söker arbete eller studerar).  

På Island har regeringen i detta avseende beslutat om ett utveck-
lingsprojekt som syftar till att utveckla nya metoder och inlärningsformer som 
förhindrar att ungdomar avslutar gymnasiet i förtid. Den isländska regeringen 
har även gjort det möjligt för arbetslösa ungdomar att påbörja kortare studier 
vid centrumen för livslångt lärande för att sedan kunna tillgodogöra sig dessa 
inom ramen för den reguljära utbildningen. I Sverige kan gymnasiereformen 
ses utifrån att bland annat tydligare studieinriktningar tros minska risken för 
att studietrötta ungdomar avslutar gymnasiet i förtid. Därutöver syftar folk-
högskolesatsningen till att motivera arbetslösa ungdomar (som saknar slutbe-
tyg från grund- och gymnasieskolan) att återgå till utbildning. Även Naviga-
torcentrum i Sverige som bygger på en fördjupad samverkan mellan olika 
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aktörer syftar till att fånga upp unga som riskerar att hamna i eller redan be-
finner sig i ett utanförskap. 

I Danmark har det under senare tid lagts särkilt fokus på de ungdomar mel-
lan 15–17 år som inte är i utbildning eller arbete. De initiativ som satts igång 
för denna målgrupp handlar framförallt om en ökad vägledning, uppföljning 
av utbildningsplaner, erbjudande om mentorsstöd samt förbättrade ekonomis-
ka incitament till att utbilda sig. Det ska även nämnas att det i Danmark finns 
möjlighet att samköra register och att på så sätt hitta unga utanför – en möjlig-
het som inte finns i till exempel Sverige.  

I Finland har ungdomar som har avbrutit grundskola och gymnasium sär-
skilt beaktats i regeringens tilläggsbudget och nya åtgärder som planeras för 
att förhindra en social utslagning av den här gruppen är exempelvis ett sam-
arbetsnätverk för vägledning och service riktad till ungdomar samt uppsö-
kande verksamhet. Det har även genomförts lagändringar som ska underlätta 
kartläggningen av ungdomars livssituation och öka informationsutbytet mel-
lan olika aktörer för att därigenom bland annat minska risken för att ungdo-
mar faller mellan stolarna. Dessutom finns i Finland verkstadsverksamheter 
för unga som riskerar att hamna utanför, vilka bland annat betonar betydel-
sen av inlärning via praktiskt arbete.  

Den norska regeringen har vidare betonat att tidiga insatser är nödvändi-
ga för att förhindra att ungdomar inte genomför sin skolgång. Mot denna 
bakgrund är det möjligt att förstå den förskolesatsning som genomförts, 
vilken exempelvis tros ha positiva effekter för språkutvecklingen bland barn 
med annat modersmål än norska. 

7.6 Lärdomar och framgångsfaktorer 

Få utvärderingar har genomförts av de insatser som beskrivits i denna rap-
port, vilket gör det svårt att uttala sig om deras effekter och om särskilt goda 
exempel. Vi vill dock lyfta ett antal lärdomar och identifierade framgångs-
faktorer vad gäller arbetsmarknads- och utbildningspolitiska insatser för att 
bemöta ungdomsarbetslösheten på kort och lång sikt i de nordiska länderna. 

Enligt vår mening kan lärdomar och framgångsfaktorer struktureras ut-
ifrån den process som visas i figuren nedan. I figur 13 illustreras en ideal-
process över den enskilde ungdomens väg in på arbetsmarknaden. Den pro-
cess som tas upp gäller inte nödvändigtvis för alla ungdomar, men den kan 
tänkas vara tillräckligt allmängiltig för att på ett meningsfullt sätt disponera 
den fortsatta analysen. Figur 13 ger vid handen att det finns tre centrala ut-
maningar när det kommer till att förhindra ungdomsarbetslöshet, vilka rela-
terar till övergången mellan grundskolan och gymnasiet samt mellan gym-
nasiet och arbetslivet, alternativt fortsatta studier. Lägg även märke till att 
vidare studier är markerad med en annan färg än de övriga boxarna, vilket 
indikerar att fortsatta studier inte är ett nödvändigt steg för att den enskilde 
ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. De utmaningar som tas upp 
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nedan är: (i) eleverna lämnar grundskolan med färdigheter som gör att de 
klarar av gymnasiet, (ii) eleverna slutför gymnasieutbildningen och de är 
redo för arbetslivet eller vidare studier samt (iii) ungdomar med gymnasie-
kompetens hjälps till en relevant sysselsättning som passar deras behov. 

Tidigare i rapporten har vi diskuterat politiska insatser utifrån kort och lång 
sikt. Enligt vår uppfattning handlar steget mellan grund- och gymnasieskolan 
framförallt om att öka den enskildes kompetens på längre sikt. De åtgärder 
som genomförs inom ramen för dessa övergångar är ofta av en strukturell 
samt övergripande karaktär (till exempel den svenska gymnasiereformen) och 
de har som målsättning att över tid stärka kompetensen hos ett stort antal ung-
domar. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder som försöker hjälpa ungdomar till 
exempelvis en praktikplats eller till en subventionerad anställning är generellt 
sett mer kortsiktiga. Denna typ av insatser syftar till att genom ökad arbets-
livserfarenhet öppna dörrar för arbetslösa ungdomar så att de kan etablera sig 
på arbetsmarknaden så snart som möjligt. Under den ekonomiska krisen har 
ett flertal nordiska länder genomfört satsningar på tillfälliga aktiveringsinsat-
ser. Åtgärder som handlar om att hjälpa ungdomar till vidare studier efter 
gymnasieskolan kan ses utifrån både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv. 
Under lågkonjunkturen har till exempel Sverige satsat på ett ökat antal platser 
inom högskolan, vilket tros stärka ungdomar och deras kompetens på lite 
längre sikt. Det är samtidigt en tillfällig satsning (2010–2011) och till skillnad 
från strukturella reformer av det reguljära utbildningssystemet hjälper sats-
ningen enskilda ungdomar idag, snarare än ett stort antal ungdomar i framti-
den. I figuren nedan framgår att satsningar på vidare utbildning kan förstås 
utifrån både ett kortare och ett lite längre tidsperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Utmaningar i arbetet med ungdomsarbetslöshet   

7.6.1 Framgångsfaktorer och goda exempel 

Fortsättningsvis diskuteras ett antal framgångsfaktorer som relaterar till de 
tre utmaningar som framgår i figur 13. I relation till framgångsfaktorerna 
ges även ett par goda exempel från de nordiska länderna. De framgångsfak-
torer som tas upp nedan är: tidiga insatser i utbildningsväsendet, ett utbild-
ningssystem anpassat efter individens behov, en effektiv uppföljning, tidiga 
insatser skräddarsydda efter målgruppens behov, integrerade och kombine-
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rade aktiviteter, satsningar på vidare studier under lågkonjunktur samt sam-
verkan mellan olika aktörer.   

Utmaning 1 

 Tidiga insatser i utbildningsväsendet  
 
Att sårbarheten på arbetsmarknaden ökar markant om utbildning saknas är 
något som uppmärksammas i samtliga nordiska länder, vilket bland annat 
har framkommit kring problematiken gällande unga utanför som diskutera-
des ovan. En förutsättning för att lyckas med arbetslinjen är att man lyckas 
med utbildningslinjen. Enligt en rapport sammanställd av Eifred Markus-
sen82 är det centralt att genomföra insatser redan tidigt i utbildningsväsendet 
för att lyckas med utbildningslinjen. Markussen utrycker sig enligt följande:  

Fordi mange kommer til videregående opplæring med et for svakt faglig grunnlag er 
det helt nødvendig med en betydelig innsats i grunnskolen for å bidra til at flere av-
slutter den obligatoriske skolen med best mulig kunnskaper og ferdigheter, med et 
best mulig prestasjonsnivå.  

 
Den kartläggning som genomförts har visat på att bland annat Norge och 
Sverige har genomfört insatser tidigt i utbildningsväsendet. Tidiga insatser 
har av de norska utbildningsmyndigheterna lyfts fram som ett huvudverktyg 
för att motverka frånfall i gymnasieskolan och stora resurser har lagts på att 
bland annat följa upp utvecklingen av elevernas grundläggande färdigheter i 
den norska grundskolan. I både Norge och Sverige har en läsa-skriva-räkna 
satsning dessutom genomförts som syftar till att öka elevernas kunskaper i 
grundämnena, vilket tros minska risken för att elever hoppar av gymnasie-
skolan.  

Utmaning 2 

 Ett utbildningssystem anpassat efter individens behov 
 
I en rapport som redigerats av Jonas Olafsson och Alexandru Panican83 lyfts 
det fram att gymnasieutbildningen behöver anpassas efter den enskildes 
behov och förutsättningar. En snäv utbildning stänger dörrar och begränsar 
elevernas möjligheter. Författarna lyfter fram att den svenska utbildningspo-
litiken, utifrån ett historiskt perspektiv, har gått ut på att alla ungdomar ska 
ges allmän behörighet till eftergymnasiala studier (en strategi som kommer 
att ändras i och med gymnasiereformen). I exempelvis Danmark har man 
under en längre tid i stället bejakat alternativa utbildningsvägar, däribland 
inlärning via praktiskt arbete, vilket tros ligga till grund för en lägre ung-
domsarbetslöshet. Exempel på individanpassade utbildningsvägar i vår kart-
läggning är bland annat produktionsskolorna i Danmark och på Island, där 
studieovana ungdomar ges möjlighet till inlärning via praktiskt arbete. Inlär-

                                                      
82 Frafall i utdanning for 16–20 åringer i norden.  
83 Ungdomars väg från skola till arbetsliv – nordiska erfarenheter 
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ning via praktiskt arbete förekommer även vid de lärlingsutbildningar som i 
Danmark, Finland och Norge har haft en stark ställning under en längre tid.   
 
 En effektiv uppföljning   
 
För att undvika att elever hoppar av gymnasieskolan är det nödvändigt att 
deras utveckling följs upp på ett effektivt sätt. I den svenska gymnasiere-
formen föreslås till exempel en tätare dialog mellan skola, elever och vård-
nadshavare. I Norge upprättades uppföljningstjänsten (OT) efter reform-94, 
vilken syftar till att följa upp ungdomar som varken arbetar eller studerar. I 
Finland har man nyligen (februari, 2010) tagit ett beslut om att öka informa-
tionsutbytet mellan de aktörer som arbetar med ungdomar. Den bakomlig-
gande tanken med den lagändring som har ägt rum är att underlätta kart-
läggningen av ungdomarnas livssituation och att därigenom kunna erbjuda 
en mer effektiv offentlig service. Nätverken ska dessutom göra det lättare att 
samordna insatser för ungdomar och se till att de som riskerar att hamna 
utanför inte faller mellan stolarna.  

Då det finns få utvärderingar av hur de nordiska länderna följer upp ung-
domar som har hamnat utanför, eller som riskerar att hamna i ett utanför-
skap, är det svårt att säga något meningsfullt om uppföljningen. En allmän 
lärdom från Olafsson & Panican (ibid.) är dock att uppföljningen vinner på 
en nära samordning mellan olika aktörer, exempelvis skolan, arbetsförmed-
lingen och socialtjänsten. I flera nordiska länder finns det vidare ett kom-
munalt uppföljningsansvar för ungdomar som riskerar att ramla ut från 
gymnasieskolan. Erfarenheter visar att det inte räcker med att göra kommu-
nerna skyldiga att hålla sig informerade om ungdomars sysselsättning utan 
att uppföljningsansvaret också bör vara förknippat med aktiverande insatser. 

Utmaning 3  

 Tidiga insatser skräddarsydda efter målgruppens behov   
 
För att hjälpa ungdomar (framförallt de med gymnasiekompetens) till arbete 
finns det ett flertal framgångsfaktorer. De arbetsmarknadsprogram som 
genomförs bör exempelvis innehålla ekonomiska incitament som motiverar 
ungdomar till att delta. En annan viktig framgångsfaktor är enligt TCO84 att 
arbetsmarknadsprogrammen sätts i gång tidigt i arbetslöshetsperioden – 
vilket tros minska risken för att ungdomar hamnar i en långvarig arbetslös-
het – och att de skräddarsys efter målgruppens behov. Tidiga och behovsan-
passade arbetsmarknadspolitiska insatser genomförs bland annat i Danmark, 
där åtgärdernas innehåll skiljer sig åt beroende på den arbetslöses utbild-
ningsnivå och ålder. Även i Finland finns ett antal åtgärder som riktar sig till 
olika grupper av ungdomar. Målgruppen för samhällsgarantin är arbetssö-
kande under 25 år som har varit arbetslösa i tre sammanhängande månader. 
Läroavtalsutbildningarna är tillgängliga för personer över 15 år och Sanssi-

                                                      
84 TCO granskar: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
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kortet avser alla personer med en utbildning som ännu inte fyllt 30. Samar-
betsnätverken och det uppsökande ungdomsarbetet vänder sig vidare till 
ungdomar som har hamnat utanför eller som riskerar att hamna i ett utanför-
skap. De finländska åtgärderna fokuserar således på ett brett urval av ung-
domar med avseende på ålder, utbildningsnivå och social situation.       
 
 Integrerade och kombinerade aktiviteter    
 
Enligt en IFAU-rapport85 är jobbsökaraktiviteter ofta kostnadseffektiva för 
ungdomar och de tenderar att leda till få inlåsningseffekter. Jobbsökaraktivi-
teter kan inleda programperioden och ge den enskilde möjligheten till att 
kvarhålla kontaken med den reguljära arbetsmarknaden, innan han eller hon 
riskerar att låsas in i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är dock viktigt 
att jobbsökaraktiviteter också kombineras med andra typer av aktiviteter om 
de inte leder till en sysselsättning, till exempel praktik och arbetsmarknads-
utbildning. Två goda exempel på integrerade aktiviteter som tar sin utgångs-
punkt i jobbsökaraktiviteter är den svenska jobbgarantin för ungdomar och 
den norska ungdomsgarantin.  
 
 Satsningar på vidare studier fungerar bra under lågkonjunktur 
 
Ovan har vi diskuterat två allmänna framgångsfaktorer för hur arbetsmark-
nadspolitiska program kan hjälpa ungdomar till en relevant sysselsättning. I 
Figur 13 är den tredje utmaningen även kopplad till övergången mellan 
gymnasieskolan och vidare studier. Under kartläggningens gång har få goda 
exempel lyfts fram gällande denna övergång. Det har dock tagits upp att 
satsningar på fler studieplatser i högskolan och inom yrkesutbildningarna är 
relevanta under lågkonjunktur. Detta eftersom det försämrade arbetsmark-
nadsläget tenderar att minska alternativkostanden för att studera. Vår kart-
läggning har vidare visat att denna typ av satsnin-gar har genomförts i bland 
annat Sverige och Finland.  
 
 Samverkan mellan olika aktörer 
 
Avslutningsvis har flera av de personer som vi pratat med inom ramen för 
denna studie betonat vikten av samverkan mellan olika aktörer när det 
kommer till att hjälpa arbetslösa ungdomar till studier eller arbete. Det har 
lyfts fram att bekämpandet av ungdomsarbetslöshet kräver en tvärsektoriell 
ansats, att flera parter möts och att arbetslösa ungdomar inte faller mellan 
stolorna. I detta avseende vill vi återigen lyfta fram att den isländska insat-
sen Ungt fólk til athafna karaktäriseras av ett nära samarbete mellan arbets-
marknadsaktörer, frivilligorganisationer och utbildningsinstitutioner. I Fin-
land består verkstadsverksamheterna av en samverkan mellan olika regiona-
la och lokala aktörer. Även i Norge ser man det som önskvärt på central nivå 

                                                      
85 (Hur) hjälps ungdomar av arbetsmarknadspolitiska program för unga? 
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att NAV ska ha ett stort lokalt handlingsutrymme, inom vilket de kan utfor-
ma egna aktiviteter, antingen i egen regi eller i samverkan med andra kom-
munala aktörer och frivillig-organisationer. I Sverige är navigatorcentrum, 
som initierades redan före den finansiella krisen, ett exempel på lokal sam-
verkan mellan olika aktörer för att tillmötesgå ungdomars specifika behov.  

Trots att det finns en hel del skillnader i de olika länderna, både historiskt 
och i dagsläget, kan det finnas ett stort värde i ett närmare samarbete och 
erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna när det gäller det framtida 
arbetet med ungdomsarbetslöshet. Detta bland annat för att bidra till en ökad 
mobilitet av arbetskraften mellan länderna och för att på så vis till viss del 
kunna utjämna balansen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft i re-
spektive land när utmaningarna ser olika ut.  

Litteraturförteckning 

Titel Utgivningsår Författare/avsändare 

Sverige 

Budgetpropositionen för 2010 2009 Finansdepartementet 
Arbetskraftsundersökningen  2010 Statistiska Centralbyrån  
Labour Force Survey  2010 Eurostat 
Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt  2005:016 ITPS 
Högre krav och kvalitet i den nya  
gymnasieskolan 

Prop. 
2008/09:199  

Utbildningsdepartementet 

Var finns jobben – Bedömning för 2010 och en långsiktig 
utblick 

2010 Arbetsförmedlingen  

Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18, 
men inte 25 år 

Prop. 
2006/07:84 

Finansdepartementet  

Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris? RiR 2008:16 Riksrevisionen  
Uppföljning av nystartsjobben – ett arbetsgivarperspektiv 2008 Ramböll Management  
En jobbgaranti för ungdomar  Prop. 

2006/07:118 
Arbetsmarknads-departementet 

(Hur) hjälps ungdomar av arbets-marknadspolitiska 
program för unga? 

2006:5 IFAU 

Stöd till start av näringsverksamhet – ett framgångsrikt 
program  

RiR 2008:24 Riksrevisionen  

Unga Utanför  SOU  2003: 92 Integrations- och  
jämställdhetsdepartementet 

Vägarna in – Arbetet med unga i kom-muner med lokala 
utvecklingsavtal 

2009 Ungdomsstyrelsen  

En strategi för ungdomspolitiken  2009/10:53 Integrations- och  
jämställdhetsdepartementet  

Kommentarer till budgetpropositionen för år 2010 2009 Finanspolitiska rådet 

Island 

Labour Force Survey  2010 Statistics Iceland  
Government Coalition Platform of the Social Democratic 
Alliance and Left-Green Movement 

2009 Den isländska regeringens infor-
mationscentrum  

Report to the Althingi  2010 The Welfare Watch 
Iceland’s crisis  2009 Nordic Labour Journal  

Norge 

Arbeidskraftsundersøkelsen 2009 Statistisk sentralbyrå (SSB) 
Månedsstatistikk om arbeidsmarkedet 2010 NAV 
Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007–
2012) 

2007 Arbeids- og  
inkluderingsdepartementet 

Stortingsmelding nr. 19 (2006–2007) “…og ingen stod 
igjen“. 

2006 Kunnskapsdepartementet 

Veien til uføretrygd i Norge 2006 Stiftelsen Frischsenteret for 
samfunnsøkonomisk forskning 
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Titel Utgivningsår Författare/avsändare 

NOU 3: Ungdom, lønn og  
arbeidsledighet 

1994 Administrasjonsdepartementet 

Stortingsmelding nr. 44 (2008–2009)  ”Utdanningslinja” 2009 Kunnskapsdepartementet 
Kartlegging av ungdomstiltak 2009 Rambøll Management Consulting 
Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i videregå-
ende opplæring 

2010 Forskningsstiftelsen FAFO [Fag-
bevegelsens forskningsinstitutt] 

Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i 
videregående opplæring blant 9 749 ungdommer som 
gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hoved-
funn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter. 

2008 NIFU Step [Norsk institutt for 
studier av innovasjon, forskning og 
utdanning) 

Danmark  

Job for Youth: Denmark 2010 OECD 
Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), 
Socialdemokraterne, Dansk Folkepart og Radikale 
Venstre om flerårsaftale for de erhvervsrettede ung-
domsuddannelser i perioden 2010–2010 

5.11.2009 Regeringen (Venstre og Konser-
vative), Socialdemokraterne, 
Dansk Folkepart og Radikale 
Venstre 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), 
Socialdemokraterne, Dansk Folkepart og Radikale 
Venstre om flere unge i uddannelse og job 2010–2010 

5.11.2009 Regeringen (Venstre og Konser-
vative), Socialdemokraterne, 
Dansk Folkepart og Radikale 
Venstre 

PROGRESS in Implementing European Policy Priorities 
for Vocational Education and Training in the Copenha-
gen Process 2002–2010 

February 2010 Danish Ministry of Education 

Unges uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet September 
2009 

Beskæftigelsesministeriet 

Aftale om regelforenkling September 
2009 

Beskæftigelsesministeriet 

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 2007 Beskæftigelsesministeriet 
Danish Employment Policy.  National Target Setting, 
Regional Performance Management and Local Delivery 

2008 Hendeliowitz, Jan 

Finland 

Att införa bestämmelser om sektorövergripande samar-
bete och uppsökande ungdomsarbete i lagen. 
23.2.2009. 17/040/2009. 

2009 Undervisningsministeriet 

Bra start! – En publikation om yrkesstart (Hyvä startti! 
Amamtilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmista-
van koulutuksen kokeilun loppujulkaisu.)  

2010 Utbildningsstyrelsen 

Budgetöversikt 2010. 2010 Finansministeriet 
Ekonomi- och arbetsmarknadsprognos för kort tidsinter-
vall. (Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työ-
markkinaennuste) TEM-analyser 21/2010. Vår 2010.  

2010 Arbets- och näringsministeriet 

Förankringen bland unga män I näringslivet (Nuoret 
miehet työelämään – Mitä palveluja ja toimenpiteitä 
tarvitaan TE-toimistoissa). Arbete och företagsamhet 34/ 
2009.  

2009 Arbets- och näringsministeriet 

Unga på arbetsmarknaden – hur kan sysselsättningen 
av unga främjas? (Nuoret työmarkkinoilla – Miten nuor-
ten työllistymistä tulisi edistää?)  

2010 Finansministeriet 

Befolkningsprognosen 2009–2060  2009 Statistikcentralen 
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av ungdomslagen. 10.7.2009. 

2009 Regeringen 

Meddelanden: Unga aktiveras att sysselsätta sig själva 
med hjälp av Sanssi-kortet och lönesubvention. 

2010 Arbets- och näringsministeriet 

Inledning och slutsatser 

Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för 
arbetslösa ungdomar 

SOU, 2007:18 Arbetsmarknadsdepartementet  

Ungdomars väg från skola till arbetsliv – nordiska erfa-
renheter  

Tema Nord 
2008:584   

Jonas Olofsson & Alexandru 
Panican (red.) 

Frafall i utdanning for 16–20 åringer i norden  Tema Nord 
2010:517 

Eifred Markussen (Red.) 

TCO granskar: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder  2009 TCO 



 



English summary 

On behalf of the Nordic Council of Ministers, Ramböll Management Con-
sulting AB has conducted a comparative and cross-sectoral analysis of 
measures to prevent youth unemployment in the Nordic countries. The 
analysis has covered short term measures, which have been implemented 
during the economic crisis, as well as long term measures related to future 
demographic challenges. The report describes both existing and planned 
measures initiated by relevant government departments.   

The data collection in the forthcoming report consists of desk studies and 
interviews with national experts and public servants within the fields of la-
bour market and education.  

The report begins with a description of each country, which contains a 
review of current challenges and review of both existing and planned meas-
ures aimed at preventing youth unemployment. In the final chapter, a com-
parative analysis is carried out, where long term and short term measures are 
discussed, as well as measures aimed at young people who neither work nor 
study. Ramböll Management Consulting reaches the conclusion that the 
Nordic countries face similar challenges and that they are trying to prevent 
youth unemployment in similar ways.  

The report ends with a discussion concerning lessons learned and success 
factors. When preventing youth unemployment, the following success fac-
tors have been identified: early measures within the field of education and 
early labour market interventions, an education system adapted to individual 
needs, an effective monitoring of students, integrated measures and activi-
ties, investments in education during recessions and cooperation between 
actors, which work with young people.    

Despite socio-economical and cultural differences, Ramböll Management 
argues that the Nordic countries would benefit from a closer cooperation and 
exchange of experiences when it comes to the future work of preventing 
unemployment among young people 





Appendices 

1. Lista på intervjupersoner 

Land/Organisation  Intervjuperson Befattning/ansvarsområde 

Sverige    

Arbetsmarknadsdepartementet Anna Malmström Departementssekreterare 
Arbetsmarknadsdepartementet  Dan Grannas  Kansliråd 
Utbildningsdepartementet  Carina Cronsioe  Kansliråd 
Utbildningsdepartementet  Fritjof Karlsson  Departementssekreterare 
Utbildningsdepartementet    Maria Götherström  Departementssekreterare  
Integrations- och jämställdhetsdepartementet  Lena Jutdal  Departementssekreterare  
Arbetsförmedlingen  Stefan Tjärnback  Enhetschef  
Arbetsförmedlingen  Petra Jansson  Kvalificerad handläggare med 

inriktning ungdomsfrågor 
Skolverket  Dan Fagerlund  Expert 
IFAU Anders Forslund T.f. Generaldirektör 

Island    

Arbets- och socialdepartementet  Anna Sigrun Baldurdottir Politisk rådgivare  
Arbets- och socialdepartementet  Gestur Gudmundsson  Professor i utbildningssociologi, 

kontaktperson för arbets- och 
socialdepartementet 

Departementet för vetenskap, utbildning och kultur Stefan Stefanson  Verksam vid enheten för vuxen- 
och yrkesutbildning  

Vinnumálastofnun (motsvarande Arbetsförmedlingen) Frank Fridriksson Ekonom  
Vinnumálastofnun (motsvarande Arbetsförmedlingen) Hrafnhildur Tómasdóttir Projektledare  
Centrum för service gällande utbildning och träning Ingibjörg Gudmundsdottir  Chef  
Institutet för samhällsvetenskap Ingibjörg Omarsdottir  Projektledare  
Den statistiska centralbyrån  Olafur Sigurdsson  Verksam vid enhet för arbets-

marknadsstatistik  

Norge    

Arbeidsdepartementet  Odd Wålengen Avdelingsdirektør 
Arbeidsdepartementet  John Petter Bøe Rådgiver 
Arbeidsdepartementet  Hilde Leirmo Førstekonsulent 
Arbeidsdepartementet Bjørn Einar Halvorsen Spesialrådgiver 
Kunnskapsdepartementet Gry Ulverud Avdelingsdirektør 
Kunnskapsdepartementet Sidsel Sparre Avdelingsdirektør 
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon 
[arbeidsgiverorganisasjon] 

Inger Lise Blyverket Avdelingsleder, avdeling for 
arbeidslivspolitikk 

Arbeids- og velferdsdirektoratet Stein Langeland Seksjonssjef, avdeling for 
Strategi og analyse 

Arbeids- og velferdsdirektoratet Hildegunn Førsund Fungerende kontorsjef, avdeling 
for arbeid og aktivitet 

Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Torild Hammer Forsker 
Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning Knut Røed Seniorforsker 

Danmark    

Arbejdsmarkedsstyrelsen Stig Nørgaard  Kontorchef 
Arbejdsmarkedsstyrelsen Kristian Bak Specialkonsulent 
Undervisningsministeriet  Jørgen Brock Pædagogisk konsulent 

Finland    

Undervisnings- och kulturministeriets Jaana Wallden Konsultativ tjänsteman 
Arbets- och näringsministeriet Päivi Haavisto-Vuori Konsultativ tjänsteman 
Arbets- och näringsministeriet Ahti Avikainen Överinspektör 
Arbets- och näringsbyrå Petri Auvinen Yrkesval psykolog 
Arbets- och näringsministeriet Liisa Winqvis Överinspektör 
Undervisnings- och kulturministeriet Reijo Aholainen Undervisningsråd 
Undervisnings- och kulturministeriet Kirsti Kylä-Tuomola Utvecklingschef 
Undervisnings- och kulturministeriet Jaana Wallden Konsultativ tjänsteman 
Utbildningsstyrelsen Sanna Penttinen  Undervisningsråd 
Finansministeriet Laura Vartia Konsultativ tjänsteman 
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2. Matriser för identifierade insatser 

Sverige 

Insats Kort beskrivning  Målgrupp  Målsättning/ förväntad 
effekt  

Tidsperiod, 
datum för 

ikraftträdande 

Länkar till faktablad, 
lag eller annat doku-
ment som beskriver 
insatsen  

Arbetsmarknad 

Sänkta ar-
betsgivar-
avgifter 
 

Regeringen har halverat 
arbetsgivaravgifterna för 
ungdomar som fyllt 18, 
men ännu inte 26 år.  

Arbetsgivare 
 

Stärkta incitament 
för arbetsgivare till 
att anställa unga. 

Den 1 juli 
2007 

http://www.sweden.go
v.se/content/1/c6/07/9
0/96/1bbf62b5.pdf 
 

Nystartsjobb Nystartsjobben ger eko-
nomisk kompensation 
till arbetsgivare, vilka an-
ställer personer som 
varit utan arbete en 
längre tid (däribland 
ungdomar).  

Arbetsgivare  Stärkta incitament 
för arbetsgivare till 
att anställa personer 
som har svårt att 
etablera sig på 
arbets-marknaden, 
däribland ungdomar.  

Den 1 
januari 
2007  

http://www.arbetsform
edlingen.se/ 
For-arbetsgivare/ 
Stod-och-service/ 
Insatser-och-program/ 
Ungdomar/ 
Nystartsjobb.html  

Jobbgarantin 
för ungdomar 
 

Jobbgarantin erbjuder 
ungdomar en rad olika 
insatser som syftar till att 
stärka deras position på 
arbetsmarknaden. 
Exempel på aktiviteter 
är: praktik, utbildning 
och jobbsökaraktiviteter 
med coachning 

Arbetslösa 
ungdomar 
mellan 16–25 
år  

Den enskilde ung-
domen ges stöd i att 
söka arbete och att 
utveckla sina förmå-
gor.  

December 
2007 

http://www.arbetsform
edlingen.se/download/ 
18.4b7cba481279b57b
ec180001141/uga_ag.
pdf 

Navigatorcen-
trum 

Navigatorcentrumen 
syftar till att samla så 
många myndigheter/ 
organisationer som 
möjligt på en plats och 
att stimulera till en ökad 
samverkan på ung-
domsområdet.   

Framförallt 
unga utanför, 
det vill säga 
ungdomar som 
verken arbetar, 
söker arbete 
eller studerar 

Ökad samverkan 
som innebär att 
unga inte faller 
mellan stolorna.  

2005 http://www.navigatorc
entrum.se/ 

Utbildning 

Myndigheten 
för yrkeshög-
skolan  

Alla eftergymnasiala 
utbildningar i Sverige 
har samlats under ett 
och samma tak.  

Personer som 
läser – och 
personer som 
arbetar med – 
efter-gymna-
sialautbild-
ningar 

Bättre överblick och 
mer marknads-
anpassade  
yrkesutbildningar  

Den 1 juli 
2009  

http://www.sweden.go
v.se/sb/d/11360/a/118
425 

Fler studie-
platser  

Mot bakgrund av den 
ekonomiska kri-sen har 
regeringen finansierat 
ett ökat antal studie-
platser inom den 
kommunala vuxenut-
bildningen, yrkeshög-
skolan och högskolan. 

Personer 
(ungdomar 
och övriga) 
som är intres-
serade av att 
studera.   

Stimulera till kompe-
tensutveckling och 
vidare studier.  

2010 http://www.sweden.go
v.se/sb/d/12151/a/131
966 

Gymnasie-
reformen  

Regeringen har tagit 
beslut om att reformera 
gymnasieskolan och att 
bland annat införa en 
lärlingsutbildning.  

Alla ungdomar 
som är behöri-
ga till gymna-
sieskolan.  

Syftet med gymna-
siereformen är att: (i) 
fler elever ska lämna 
gymnasieskolan med 
godkända betyg, (ii) 
utbildningarna ska 
vara bättre anpassa-
de till kraven inom 
olika bransch- och 
yrkesområden samt 
(iii) elevernas förkun-
skaper inför yrkesliv 
och fortsatta studier 
ska förstärkas.  

Den 1 juli 
2011  

http://www.sweden.go
v.se/sb/d/11681 
 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/90/96/1bbf62b5.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/90/96/1bbf62b5.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/90/96/1bbf62b5.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/90/96/1bbf62b5.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/90/96/1bbf62b5.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/download/
http://www.arbetsformedlingen.se/download/
http://www.arbetsformedlingen.se/download/
http://www.navigatorcentrum.se/
http://www.navigatorcentrum.se/
http://www.navigatorcentrum.se/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11360/a/118425
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11360/a/118425
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11360/a/118425
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11360/a/118425
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12151/a/131966
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12151/a/131966
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12151/a/131966
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12151/a/131966
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11681
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11681
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11681
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Island 

Insats Kort beskrivning  Målgrupp  Målsättning/  
förväntad effekt  

Tidsperiod, 
datum för 

ikraftträdande  

Länkar till faktablad, 
lag eller annat 
dokument som 
beskriver insatsen  

Arbetsmarknad 

Satsning på 
sommarjobb  
 

Arbets- och social-
departementet har, 
tillsammans med 
kommunerna, valt att 
genomföra en 
särskild satsning på 
sommarjobben. 
Sammanlagt har runt 
1 000 arbeten 
skapats inom områ-
den såsom miljö och 
kultur. 

Arbetslösa 
ungdomar 
 

Den arbetslöse 
ungdomen ges 
möjlighet till att 
upprätthålla kontakt 
med arbetslivet.  

2010 http://www.felagsm
alaraduney-
ti.is/frettir/frettatilk
ynningar/nr/4949  

Praktik i form 
av  
frivilligarbeten  

Praktikplatser har 
skapats i form av 
frivilligarbeten som 
skapats i samarbete 
mellan regeringen 
och det civila sam-
hället (kyrkor, idrotts-
föreningar, Röda 
Korset m.fl.). 

Arbetslösa 
ungdomar   

Den arbetslöse 
ungdomen ges 
möjlighet till att 
upprätthålla kontakt 
med arbetslivet. 

2010  http://www.felagsm
alaraduney-
ti.is/frettir/frettatilk
ynningar/nr/4792 

Produktions-
skola 
 

I gränslandet mellan 
arbetsmarknads- och 
utbildningsområdet 
har en produktions-
skola etablerats som 
kombinerar skolgång 
med praktiskt arbete.  

Ungdomar 
mellan 16–24 
år som inte 
har någon 
gymnasie-
utbildning  

Skolans mål är att 
ungdomar som inte 
vet vad de ska göra 
med sina liv får 
möjlighet till att prova 
på olika arbetsupp-
gifter och läroämnen. 

2000 - 

Utbildning 

Nya gymna-
siekurser  

Alltinget har beslutat 
om ett utvecklings-
projekt som syftar till 
att utforma nya 
gymnasiekurser.       

Personer 
mellan  
16–20 år utan 
formell 
utbildning. 

Nya metoder och 
inlärningsformer som 
förhindrar att ung-
domar avslutar 
gymnasiet i förtid. 

2010  http://www.felags
malaraduney-
ti.is/frettir/frettatil
kynningar/nr/4775  

Fler studie-
platser i gym-
nasieskolan  

Mot bakgrund av den 
ekonomiska krisen 
har regeringen finan-
sierat ett ökat antal 
studieplatser inom 
gymnasieskolan.   

Arbetslösa 
ungdomar 
som vill 
återgå till 
studier.    

Den arbetslöse 
ungdomen får gym-
nasiekompetens.  

2010 http://www.felags
malaraduney-
ti.is/frettir/frettatil
kynningar/nr/4720 

Yrkesinriktade 
utbildningar   

Antalet platser vid 
de yrkesinriktade 
utbildningarna har 
ökat. 

Arbetslösa 
personer som 
är intresserade 
av att läsa 
yrkesinriktade 
utbildningar  

Den arbetslösa ges 
möjlighet till att utvec-
kla sin kompetens  

2010  http://www.felags
malaraduney-
ti.is/frettir/frettatil
kynningar/nr/4720 
 

Praktiskt 
orienterade 
kurser med 
teoretiska 
inslag  

Centrumen för 
livslångt lärande har 
utvecklat praktiskt 
orienterade kurser 
med teoretiska 
inslag som ger 
gymnasiepoäng.  
 

Arbetslösa 
ungdomar  

Att stimulera ungdo-
mar att återgå till 
gymnasiet samt att 
förbättra integratio-
nen mellan Islands 
gymnasieskolor och 
centrum för livslångt 
lärande.  

2010 http://www.felags
malaraduney-
ti.is/frettir/frettatil
kynningar/nr/4795 
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Danmark 

Insats Kort beskrivning  Målgrupp  Målsättning/  
förväntad effekt  

Tidsperiod, 
datum för 

ikraftträdande 

Länkar till faktablad, 
lag eller annat doku-
ment som beskriver 
insatsen  

Særlige ungeregler 

Tidlig  
opfølgning 

Alle unge ledige under 30 år skal 
have første samtale i jobcenteret 
senest efter én måneds ledighed. 

Unge 
ledige 
under 30 
år 

At øge de 
unges incita-
ment til at starte 
i uddannelse 
eller job 

Lov trådt i 
kraft august 
2009 

http://www.bm.dk/Bes
kaeftigelsesomraadet/ 
Flere%20i%20arbejde/ 
Ungeindsats/Saerlige 
%20ungeregler.aspx 

Uddannelses-
pålæg 

Alle unge ledige under 25 år uden 
en erhvervskompetencegivende 
uddannelse og uden forsørger-
pligt, som er i stand til at tage en 
uddannelse, skal have pålæg om 
at tage en uddannelse. 

Unge 
ledige 
under 25 
år uden 
uddan-
nelse 

At sikre at unge 
uden uddannel-
se starter en 
uddannelse 

Lov trådt i 
kraft august 
2009 

http://www.bm.dk/Bes
kaeftigelsesomraadet/ 
Flere%20i%20arbejde/ 
Ungeindsats/Saerlige% 
20ungeregler.aspx 

Aktiv indsats Alle unge ledige under 30 år har 
ret og pligt til første aktive tilbud 
senest efter 3 måneders ledighed. 

Unge 
ledige 
under 30 
år 

At øge de un-
ges incitament 
til at starte i ud-
dannelse eller 
job 

Lov trådt i 
kraft august 
2009 

http://www.bm.dk/Bes
kaeftigelsesomraa-
det/Flere%20i%20arbej
de/Ungeindsats/Saerli-
ge%20ungeregler.aspx 

Initiativerne i Ungeaftalen ”Flere unge i uddannelse og job” 

Praktik-pakken En kontant bonus på op til 50.000 
kroner til virksomheder for hver ny 
praktikplads. Præmien udbetales 
som 6.000 kroner per måned i tre 
måneder. Derefter 16.000 kroner 
efter 4 måneder og igen efter 7 
måneder.  

Virksom-
he-
der/18–
30 år 

At skabe 5.000 
nye praktikplad-
ser 

6. nov. 2009–
31. Jan 2010 

http://www.uvm.dk/~/
media/Files/Udd/ 
Erhvervs/PDF09/ 
091105_forstaer-
ket_indsats_praktikplad
ser.ashx 

Strakstilbud til 
18–19-årige 

Individuel samtale efter 1 uge, 
afklaringsforløb senest efter 2 
uger til unge 18–19-årige uden en 
erhvervs-kom-petencegivende 
uddannelse og et aktivt tilbud 
senest efter 1 måned.  

Ledige 
unge  
18–19 år 

At få unge 
hurtigst mulig i 
uddannelse eller 
arbejde. 

1.maj 2010 til 
med 2011. 

http://www.ams.dk/Ref
ormer-og-indsatser/ 
Aftaler/Ungeindsatsen/ 
Strakstilbud.aspx 

Ny chance til 
unge 

Der gives et særligt tilskud til job-
centre, som gør en ekstra indsats 
og får flere unge under 30 år med 
mere end 12 måneders sam-
menhængende offentlig forsør-
gelse i virksomhedsrettede aktive 
tilbud (løntilskud eller virksom-
hedspraktik). På landsplan er der 
afsat knap 70 millioner kroner til 
ekstra tilskud til jobcentrene.  

Ledige 
unge 18–
29 årige, 
der har 
været på 
offentlig 
forsør-
gelse i 
mere end 
12 
måneder. 

At give unge 
aktive tilbud på 
rigtige arbejds-
pladser. 
 

1. juli 2010–
31. dec. 2011 

http://www.ams.dk/Ref
ormer-og-indsatser/ 
Aftaler/Ungeindsatsen/ 
Strakstilbud.aspx 
 

Mentor-støtte Jobcentrene får mulighed for at 
tilbyde mentorstøtte under ordi-
nær uddannelse. 

 

 

18–30 år 
i uddan-
nelse 

At sikre at unge 
gennemfører 
uddannelse 

2010–2013 http://www.bm.dk/Akt
uelt/Nyheder/Nyt% 
20fra%20BEM/Ar-
kiv/2010/03/~/media/B
EM/Files/Dokumenter/ 
Pressemeddelelser/ 
2009/Aftaletekst_unge.
ashx 

Oprettelse af 
en national 
Ungeenhed 

Ungeenhedens formål er bl.a. at 
rådgive jobcentrene om tilrette-
læggelse af ungeindsatsen og 
samspillet mellem myndigheder. 
Der er bevilliget 8 mio. kr. til 
ungeenhedens virke.  

Ledige 
unge 18–
30 år 

At indsamle 
viden om 
effektive tilgan-
ge overfor 
ungemålgruppe 
og rådgive 
jobcentre herom 

1.april 2010 til 
2012 

http://www.bm.dk/Akt
uelt/Nyheder/ 
Nyt%20fra%20BEM/
Arkiv/2010/03/~/ 
media/BEM/Files/ 
Dokumenter/Presse-
meddelelser/2009/ 
Aftaletekst_unge.ashx 

 

 

 

http://www.bm.dk/Beskaeftigelsesomraadet/
http://www.bm.dk/Beskaeftigelsesomraadet/
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Insats Kort beskrivning  Målgrupp  Målsättning/  
förväntad effekt  

Tidsperiod, 
datum för 

ikraftträdande  

Länkar till faktablad, 
lag eller annat doku-
ment som beskriver 
insatsen  

Projekt ”Unge 
godt i gang” 

Arbejdsmarkedsstyrelsen gen-
nemfører et kontrolleret forsøg 
målrettet unge under 30 år, hvor 
effekten af en tidlig og intensiv 
indsats afprøves. 

Ledige 
unge 18–
30 år 

At opnå viden 
om, hvilken 
indsats der 
virker for 
forskellige 
målgrupper. 

 http://www.bm.dk/Akt
uelt/Nyheder/Nyt%2 
0fra%20BEM/Arkiv/2
010/03/~/media/BEM/
Files/Dokumenter/ 
Pressemeddelelser/ 
2009/Aftaletekst_unge.
ashx 

Øget vejled-
ningsindsats 
og vurdering 
uddannelses-
arathed 

Kommunen skal vurdere om 
unge, der venter på at påbegynde 
en søgt uddannelse, har behov 
for andre tilbud.   
Erhvervsskolen skal kunne give 
en vurdering af, om en elev kan 
optages, hvis forældrene i mod-
strid med UUs vurdering fasthol-
der, at deres barn skal søge en 
erhvervsuddannelse.  
Sidst skal der afholdes overdra-
gelsesmøder mellem kommuner 
og ungdomsuddannelsesinstituti-
oner og etableres et øget samar-
bejde med de afgivende skoler 
med henblik på vurderingen af de 
unges uddannelsesparathed  

Alle 15–
17-årige 

Reducere 
antallet af unge, 
der falder fra til 
uddannelse i 
perioden fra 
uddannelsen 
søges til uddan-
nelsens start  

2010–2012 http://www.uvm.dk/~/
media/Files/Udd/ 
Erhvervs/PDF09/ 
091105_aftale_fle-
re_unge_uddannelse_jo
b.ashx 

Mulighed for 
sanktionering 

Børnefamilieydelsen for 15–17-
årige omlægges til en ungeydel-
se. Kommune kan stoppe udbeta-
lingen, hvis kommunen vurderer, 
at den unge ikke følger uddannel-
sesplanen og ikke samarbejder 
om at tilrettelægge en ny, eller 
forældrene og den unge ikke 
ønsker at samarbejde om udar-
bejdelsen af uddannelsesplanen. 

Alle 15–
17-årige 

Få de unge 15–
17-årige i gang 
med en uddan-
nelse, job eller 
lignende.  

 http://www.uvm.dk/ 
Uddannelse/Erhvervs-
uddannelser/Om%20 
erhvervsuddannelser-
ne/Nyheder/Erhvervsu
ddannelser/Udd/ 
Erhvervs/2009/Nov/ 
091112%20Boerneche
cken%20omlaegges 
%20til%20ungeydelse.
aspx 

Aktiv indsats til 
unge  
15–17 -årige 

Unge i alderen 15–17 år, der ikke 
er i uddannelse eller job, skal 
modtage en aktiv indsats fra 
jobcenteret i form af tilbud fra 
jobcentret om virksomhedsprak-
tik, vejledning og opkvalificering 
og mentorstøtte mv., hvilket ikke 
har været muligt tidligere.  Der 
blev afsat 8 mio. til initiativer i 
2010 og derudover 20 mio. kr. 
årligt i perioden 2011–2013, 

Ledige 
unge 
mellem 
15–17 år 

Få de unge 15–
17-årige i gang 
med en uddan-
nelse, job eller 
lignende. 

2010–2013 http://www.bm.dk/Akt
uelt/Nyheder/Nyt% 
20fra%20BEM/Ar-
kiv/2010/03/~/media/B
EM/Files/Dokumenter/
Pressemeddelelser/ 
2009/Aftaletekst_unge.
ashx 
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Norge 

Insats Kort beskrivning  Målgrupp  Målsättning/ 
förväntad effekt  

Tidsperiod, 
datum för 

ikraftträdande 

Länkar till faktablad, 
lag eller annat 
dokument som 
beskriver insatsen  

Arbeidsmarked  

Ungdomsga-
rantien (denne 
dekker tre uli-
ke innsatser) 

    http://www.nav.no/
Ar-
beid/,Spesielle+m
%C3%A5lgrupper 

1) Tilbud om 
arbeidsmar-
kedstiltak 

Ungdom under 20 år skal ha 
tilbud om arbeidsmarkedstil-
tak fra NAV 

Ungdom 
under 20 år 
som er uten 
skoleplass 
eller arbeid 

Tilbakeføring 
til skole, 
alternativt 
overgang til 
arbeid 

2007 http://www.regjerin
gen.no/nb/dep/kd/d
ok/regpubl/stmeld/
2008-2009/ 
stmeld-nr-44-2008-
2009-
/2/3/12.html?id=56
5265 

2) Oppføl-
gingsgarantien 

Unge ledige skal være 
garantert oppfølging fra NAV, 
med fokus på jobbsøking, 
egenaktivitet og motivasjon 

Ungdom 
mellom 20 
og 24 år som 
har vært 
ledige i 3 
måneder 
eller mer 

Overgang til 
arbeid eller 
utdanning 

2007 http://www.regjerin
gen.no/nb/dep/kd/d
ok/regpubl/stmeld/
2008-2009/stmeld 
-nr-44-2008-2009-
/2/3/12.html?id=56
5265 

3)Tiltaks-
garanti 

Langtidsledige unge skal 
være garantert tilbud om 
arbeidsmarkedstiltak fra NAV 

Ungdom 
mellom 20 
og 24 år som 
har vært 
ledige i 6 
måneder 
eller mer 

Overgang til 
arbeid eller 
utdanning 

2009 http://www.regjerin
gen.no/nb/dep/ 
aid/pressesenter/ 
pressemeldinger/ 
2008/ny-ung 
domsgaranti. 
html?id=531244 

Utdanning   

Karrierevei-
ledning 

Elever i grunn- og videregå-
ende opplæring skal få tilbud 
om utdannings- og yrkesvei-
ledning i skolen  

Elever i 
grunn- og 
videregåen-
de opplæring 

Informerte 
utdannings- 
og yrkesvalg  

2004 http://www.regjerin
gen.no/nb/dep/kd/ 
dok/regpubl/stmeld
/2008-2009/stmeld-
nr-44-2008-2009-
/2/2.html?id= 
565252 

Oppfølgings-
tjenesten 

Ungdom som slutter i videre-
gående opplæring skal ha 
tilbud om oppfølging og 
aktivitet 

Ungdom opp 
til 21 år 

Overgang til 
arbeid eller 
utdanning 

1994 http://www.regjerin
gen.no/nb/dep/kd/d
ok/regpubl/stmeld/
2008-2009/stmeld-
nr-44-2008-2009-
/2/3/12.html?id= 
565265 

Lærekandi-
datordningen 

En lærekandidat tar sikte på 
kompetanse på et lavere nivå 
enn fag -/ svennebrev, og 
gjennomfører opplæring 
innenfor et begrenset antall 
mål eller moduler i læreplan 
for opplæring i bedrift. Opplæ-
ringen avsluttes med en 
kompetanseprøve hvor 
Lærekandidaten får kompe-
tansebevis som  
sluttdokumentasjon. 

Elever i 
videregåen-
de opplæring 

Kompetanse-
prøve 

2000 http://www.vilbli.n
o/4daction/WA_Art
ikkel/?Artikkel= 
011141&ASP=170
53561&Ran=5307
8&Niva=V&Retur
n=WA_Artikkel 
&Bok=010363&T
P=15-06-10 
http://www.regjerin
gen.no/nb/dep/kd/d
ok/regpubl/stmeld/
2008-2009/stmeld-
nr-44-2008-2009-
/2/3/5.html?id= 
565258 

Praksisbrev-
ordningen 

Opplæring etter praksisbrev-
metoden innebærer at opplæ-
ringen i faget foregår i lære-
bedrift allerede i det første 
opplæringsåret. For mange 

Elever i 
videregåen-
de opplæring 

Gjenkjennelig 
og dokumen-
tert kompe-
tanse 

2007 http://www.regjerin
gen.no/nb/ 
dep/kd/dok/regpubl
/stmeld/2008-
2009/stmeld-nr-44-

http://www.nav.no/Ar-beid/
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förväntad effekt  

Tidsperiod, 
datum för 

ikraftträdande  

Länkar till faktablad, 
lag eller annat 
dokument som 
beskriver insatsen  

ungdommer som mangler 
motivasjon for videre skole-
gang, vil muligheten til å 
gjennomføre et kortere løp 
med avsluttet kompetanse 
bidra til at de ikke avbryter 
opplæringen tidlig i løpet. 

2008-2009-/2/3/5. 
html?id=565258 
 

Karriere-
veiledning 

Elever i grunn- og videregå-
ende opplæring skal få tilbud 
om utdannings- og yrkesvei-
ledning i skolen  

Elever i 
grunn- og 
videregåen-
de opplæring 

Informerte 
utdannings- 
og yrkesvalg  

2004 http://www.regjerin
gen.no/nb/dep/kd/d
ok/regpubl/stmeld/
2008-2009/stmeld-
nr-44-2008-2009-
/2/2.html?id= 
565252 

Oppfølgings-
tjenesten 

Ungdom som slutter i videre-
gående opplæring skal ha 
tilbud om oppfølging og 
aktivitet 

Ungdom opp 
til 21 år 

Overgang til 
arbeid eller 
utdanning 

1994 http://www.regjerin
gen.no/nb/dep/kd/d
ok/regpubl/stmeld/
2008-2009/stmeld-
nr-44-2008-2009-
/2/3/12.html?id= 
565265 

Lærekandi-
datordningen 

En lærekandidat tar sikte på 
kompetanse på et lavere nivå 
enn fag -/ svennebrev, og 
gjennomfører opplæring 
innenfor et begrenset antall 
mål eller moduler i læreplan 
for opplæring i bedrift. Opplæ-
ringen avsluttes med en 
kompetanseprøve hvor 
Lærekandidaten får kompe-
tansebevis som  
sluttdokumentasjon. 

Elever i 
videregåen-
de opplæring 

Kompetanse-
prøve 

2000 http://www.vilbli.n
o/4daction/WA_Art
ikkel/?Artikkel= 
011141&ASP=170
53561&Ran=5307
8&Niva=V&Retur
n=WA_Artik-
kel&Bok=010363
&TP=15-06-10 
http://www.regjerin
gen.no/nb/dep/kd/d
ok/regpubl/stmeld/
2008-2009/stmeld-
nr-44-2008-2009-
/2/3/5.html?id= 
565258 

Praksisbrev-
ordningen 

Opplæring etter praksisbrev-
metoden innebærer at opplæ-
ringen i faget foregår i lære-
bedrift allerede i det første 
opplæringsåret. For mange 
ungdommer som mangler 
motivasjon for videre skole-
gang, vil muligheten til å 
gjennomføre et kortere løp 
med avsluttet kompetanse 
bidra til at de ikke avbryter 
opplæringen tidlig i løpet. 

Elever i 
videregåen-
de opplæring 

Gjenkjennelig 
og dokumen-
tert kompe-
tanse 

2007 http://www.regjerin
gen.no/nb/dep/kd/d
ok/regpubl/stmeld/
2008-2009/stmeld-
nr-44-2008-2009-
/2/3/5.html?id= 
565258 
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Finland 

Insats Kort beskrivning  Målgrupp  Målsättning/ 
förväntad effekt  

Tidsperiod, 
datum för 

ikraftträdande  

Länkar till fakta-
blad, lag eller annat 
dokument som 
beskriver insatsen  

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Sanssi-kortet Sanssi-kortet innebär att 
lönesubventioner ges till 
arbetsgivare som anställer 
ungdomar. 

Ungdomar 
under 30 år, 
framförallt de 
som har en 
eftergymnasial 
examen. 

Att öka arbets-
givarnas 
incitament till att 
anställa ung-
domar.  
 

10.5.2010–
31.12.2011 

http://www.sans
si.fi/ 
http://www.tem.
fi/?89507_m=99
059&l=sv&s=24
67 

Samhällsga-
rantin för 
ungdomar 

Samhällsgarantin för 
ungdomar syftar till att 
aktivera arbetslösa ung-
domar genom ett brett 
utbud av insatser, till 
exempel praktik, utbildning 
och jobbsökaraktiviteter, 

Arbetssökan-
de un-der 
25 år som har 
varit ar-
betslösa i mer 
än tre sam-
manhängande 
månader. 

Att aktivera 
ungdomar och 
att ge dem stöd 
i att söka arbete 
och att utveckla 
sina förmågor. 

2005- http://www.mol.
fi/toimistot/koilli
smaa/nuorten% 
20yhteiskuntatak
uu.pdf 

Verkstads-
verksamhet  

I Finland finns cirka 200 
ung-domsverkstäder, vilka 
drivs i samarbete mellan 
exempelvis kommuner, 
stiftelser och intresseorga-
nisationer. 
 

Arbetslösa 
ungdomar 
under 25 år 
som inte har 
fullfört en 
formell yrkes-
utbildning. 
Verkstäderna 
riktar sig även 
till ungdomar 
som behöver 
arbetslivs-
erfarenhet. 

Att hjälpa ung-
domar till arbe-
te eller vidare 
studier och att 
stärka delta-
garnas person-
liga utveckling.  

2005– http://www.mine
du.fi/  

Utbildningspolitiska åtgärder 

Yrkesstart Yrkesstart är ett program 
som vägleder och förbere-
der ungdomar inför valet 
av yrke eller vidare utbild-
ning.   

Framförallt 
ungdomar 
som har gått 
ut gymnasiet.  

Syftet med 
yrkesstart är 
dels att ge en 
tydligare bild av 
olika yrken, 
dels att genom 
förberedande 
studier sänka 
tröskeln mellan 
grundläggande 
och eftergym-
nasial utbild-
ning. 

1.1.2010 
(Dessförin-
nan på 
försök 2006–
2010) 

http://www.edu.f
i/ammattikoulut
us/ammattistartti 
 

Läroavtals 
utbildning   

Alla yrkesinriktade exami-
na i Finland går att avlägga 
genom läroavtal. Läroavta-
len bygger framförallt på 
praktisk inlärning, men 
även på teoretiska studier.  

Ungdomar 
över 15 år och 
vuxna. 

Att förbättra 
den enskildes 
yrkesinriktade 
kompetens.  

 http://www.lpa.fi
/Avbytarservice/
Lantbruksavby-
tare-nagot-for-
dig/Utbilda-dig-
till-lantbruksav 
bytare/Laroavtal 
sutbildning 
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3. Analysram 

Ansats Analysområden Kategorier  Dokument-
studier 

Intervjuer 

Primär målgrupp Målgrupp för insatsen 1 

Sekundär målgrupp (ex arbetsgivare är primär) 

X  

Ungdomar ensam målgrupp för insatsen Målgrupp för insatsen 2 

Ungdomar en av flera målgrupper för insatsen 

X  

Kvinnor/män 

Utlandsfödda/inlandsfödda (alternativt 
annan etnisk bakgrund) 

Hög/låg utbildning 

”Unga utanför”/nära arbetsmarknaden 

Yngre/äldre 

Målgrupp för insatsen 3
Subgrupper inom 
målgruppen ungdomar 

Etc 

X  

Strategier för att nå 
målgrupperna 

Hur ser strategin ut för att nå den avsedda 
målgruppen? 

X  

Brist på kompetens (utbildning) 

Brist på erfarenhet (arbetslivserfarenhet) 

Brist på kontakter 

Brister i matchning 

Hinder hos arbetsgivare pga ex. bristande 
information, fördomar, etc.  

Typ av hinder att 
bemöta i relation till 
målgruppen  

Övriga hinder? 

X (X) 

Lagstiftning 

Ekonomiska incitamentsstrukturer 

Typ av angreppssätt 
(aktiviteter, innehåll i 
insatsen) 

Aktiviteter riktade till målgruppen (coachning, 
praktik, matchning, utbildning, information, etc.) 

X  

Ekonomiska medel avsatta Volym (insatsens storlek) 

 Nationellt/regionalt/lokalt  

X  

Startdatum (när insatsen/lagen trädde i kraft 
eller är planerad att träda i kraft) 

Insatsspecifik 
(som tar sikte 
på de enskil-
da insatserna) 

Status (pågåen-
de/planerad) 

 Eventuellt slutdatum (om relevant) 

X  

Hur ser relationen ut mellan ungdomsar-
betslöshet och generationsskifte i insatser-
na? Finns motsättningar? 

Vilka målgrupper fokuserar insatserna? 
Finns blinda fläckar? 

Vilka hinder för arbete adresserar insatser-
na? Finns blinda fläckar? 

Under vilka förutsättningar (konjunkturläge, 
tillgång på arbetskraft etc) är insatserna som 
mest effektiva under? 

Vad tar insatserna sikte 
på? 

Vilken typ av resultat/effekter är möjliga att upp-
nå givet hur insatserna riggats och inriktats? 

X X 

Hur/om har insatserna följts upp?  

I vilken grad har insatserna genererat 
önskade resultat? 

Finns bieffekter (ej planerade eller förvänta-
de resultat)? 

Vilka lärdomar har genererats hittills?  

Generell 
ansats 

(politikens 
inriktning i 
stort) 

Vad har insatserna 
genererat? 

 

Vilka goda exempel finns?  

X X 
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