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Under lågkonjunkturer är det ofta ungdomar som drabbas hårdast på arbetsmarknaden. 

Ungdomsarbetslösheten i den Europeiska unionen har i och med den senaste finanskrisen ökat 

dramatiskt och genomsnittet ligger på en nivå över 22 %. Det land som 2011 hade den högst 

rapporterade ungdomsarbetslösheten bland medlemsstaterna var Spanien, 46,4%, och den 

lägsta återfanns i Nederländerna med 7,6 %, dessa siffror har fram till mätningar i mars 2012 

växt till 51,1% för Spanien och 9,3 % för Nederländerna. Denna uppsats ämnar att utifrån 

teorier kring utbildningssystem, arbetslöshet och dual marknadsteori jämföra varför stora 

skillnader i ungdomsarbetslöshet existerar mellan dessa två länder.   

Genom en deskriptiv studie av de båda ländernas utbildningssystem, arbetsmarknader och 

arbetsmarknadsåtgärder finner vi stora skillnader mellan länderna, som till viss del kan 

förklara varför Spaniens ungdomsarbetslöshet är mer än fem gånger så stor som 

Nederländernas. Vi fann skillnader mellan de båda ländernas utbildningssystem och vilka 

åtgärdsprogram som införts för att reducera ungdomsarbetslösheten samt att länderna drabbats 

olika svårt av den senaste recessionen.  

 

 

 

Nyckelord; Ungdomsarbetslöshet, Standardisering, Stratifiering, Segmenterad arbetsmarknad, 

Spanien, Nederländerna.   
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1. Inledning 

 

En av de viktigaste indikationerna på framgång eller misslyckande i den ekonomiska politiken 

är arbetslöshet. Arbetslösheten medför stora kostnader både för samhället och för individen, i 

form av förlorat humankapital och lägre välbefinnande. (Pedersen & Schmidt, 2011) 

Förhållandet mellan arbetslösheten bland unga och bland vuxna kan ge en indikation på hur 

strukturella och institutionella förhållanden gynnar eller missgynnar ungdomar på 

arbetsmarknaden. (Schröder, 2000) Enligt Coenjaerts m.fl., (2009) är ett underliggande 

problem till den höga ungdomsarbetslösheten att en stor andel ungdomar kommer in på 

arbetsmarknaden varje år och att kvaliteten på utbildning är låg då den inte har en 

genomgripande koppling till arbetsmarknaden. Vuxna och ungdomar konkurrerar till stor del 

om samma arbeten (Schröder, 2000) men ungdomar har mindre arbetslivserfarenhet vilket 

kan leda till högre risk för arbetslöshet och sämre anställnings- och arbetsvillkor (Lundetræ, 

Gabrielsen, & Mykletun, 2010).  

Under lågkonjunkturer är det ofta ungdomar som drabbas hårdast. Detta beror på att 

konkurrensen med äldre arbetare blir hårdare och på att företag ofta följer principen sist 

in/först ut, vilket vid uppsägningar ofta drabbar ungdomar som tenderar att vara relativt 

nyanställda. (United nations, 2012) Vidare kan den höga ungdomsarbetslösheten vid en 

ekonomisk kris förklaras av att en stor andel ungdomar är anställda på tillfälliga kontrakt och 

att dessa inte förnyas vid en recession. Effekten av den nuvarande finansiella krisen har 

inneburit en betydande nedgång av efterfrågan på arbetskraft på grund av ett stort och 

omfattande fall i aggregerad efterfrågan. (Eurofound, 2012) Ungdomsarbetslösheten i den 

Europeiska unionen har i och med detta ökat dramatiskt och i genomsnitt ligger den på en 

nivå över 22 % (Europeiska Kommissionen, 2012). Det land som 2011 hade den högst 

rapporterade ungdomsarbetslösheten bland medlemsstaterna var Spanien, 46,4%, medan 

Nederländerna hade den lägsta med 7,6 % (Eurostat, 2012a). Dessa siffror har fram till 

mätningar i mars 2012 växt till 51,1% för Spanien och 9,3 % för Nederländerna (Europeiska 

Kommissionen, 2012) 
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1.1 Metod och disposition 

Uppsatsens utformning är deskriptiv och ämnar undersöka och förklara hur teorier kring 

standardisering och stratifiering, arbetslöshet samt segmenterade arbetsmarknader kan 

förklara ungdomsarbetslöshetens nivåer i Spanien och Nederländerna. Huvudsakligen görs 

detta genom att vi ställer dessa länder mot varandra för att jämföra och dra slutsatser om 

likheter och skillnader utifrån faktorer som enligt teorierna är de relevanta. Dessa länder 

valdes med avseende på att de kan ses som motpoler till varandra då de uppvisar de högsta 

respektive lägsta ungdomsarbetslöshetssiffrorna i den europeiska unionen. Jämförelsen 

kommer därför att hjälpa oss att identifiera faktorer som bidrar både till en hög och en låg 

arbetslöshet bland ungdomar. Syftet med uppsatsen blir således att identifiera ett antal viktiga 

faktorer som bestämmer ungdomsarbetslöshetens nivå.   

 

Begränsningar i uppsatsen ligger i att mycket av den information som finns tillgänglig 

presenteras på ländernas modersmål vilket innebär att en stor del av framställningen bygger 

på andrahandskällor. Dessutom innebär det faktum att Europa befinner sig i recession, att 

siffror och information om länderna svänger kraftigt och skiljer sig beroende på när de 

presenterades. Ett ytterligare problem är att ungdomsarbetslösheten kan mätas på flera olika 

sätt. Vid definitionen av andelen arbetslösa utgör ett av problemen i vilket ålderspann som 

beräkningarna baseras på. Exempel på detta är att Sverige tidigare gjorde 

arbetskraftsundersökningar på individer i åldersspannet 16-64 år medan de idag ser till en 

större del av befolkningen och gör mätningar som avser individer i åldern 15-74år 

(Ljunggren, 2007), denna problematik kan även återfinnas vid mätningar av 

ungdomsarbetslöshet. En annan svårighet kring måttet arbetslöshet är gränsdragningen mellan 

att vara arbetslös eller utanför arbetskraften, hur ska man exempelvis definiera en 

heltidsstuderande som söker arbete (Holmlund, 2005)? Detta gör att siffror presenteras på 

olika sätt för olika länder men även att olika siffror presenteras för samma land utifrån hur 

mätningarna utförts. Ett möjligt sätt att kringgå en del av sådana problem är att välja andra 

mått än arbetslöshet för att belysa ungdomars ställning på arbetsmarknaden.  Ett sådant mått 

är NEET. Måttet NEET innefattar ungdomar som varken befinner sig i skola, arbete eller 

praktik (Sonnet & Vandenberghe, 2008) och omfattas därför inte av problematiken som finns 

med hur man exempelvis ska definiera heltidsstuderande som söker arbete. Att vara NEET 

leder till stora konsekvenser för den enskilde, ekonomin och samhället då de tenderar att ha 

lägre politiskt och socialt engagemang. NEET-måttet fångar upp alla ungdomar som är 
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arbetslösa eller saknar en utbildningsplats, vilket gör att det kan ses som mer fördelaktigt mått 

vid mätningar av ungdomsarbetslöshet, då ungdomsarbetslöshetssiffror exempelvis kan öka 

när ungdomar väljer att gå tillbaka till utbildning istället för att söka ett arbete eftersom de tror 

att det inte finns arbeten för dem. (Eurofound, 2012) Dock är siffror svåra att finna på NEET, 

då måttet är relativt nytt och inte används lika frekvent som arbetslöshet.  

Förhållandet mellan arbetslösheten bland unga och bland vuxna kan ge en indikation på hur 

strukturella och institutionella förhållanden gynnar eller missgynnar ungdomar på 

arbetsmarknaden (Schröder, 2000), är kvoten hög innebär det att ungdomar missgynnas 

(Håkansson, 2012). Ett mått för att se hur ungdomsarbetslöshet förhåller sig till arbetslösheten 

för vuxna är att ta fram kvotmått som visar 

på hur mycket högre ungdomsarbetslösheten 

är i förhållande till vuxennarbetslösheten. 

Detta mått beskriver den relativa 

ungdomsarbetslösheten och desto större 

kvot, desto högre är ungdomsarbetslösheten 

i förhållande till de vuxnas. Ett kvotmått på 

2 skulle då visa på en ungdomsarbetslöshet 

som är dubbelt så stor som arbetslösheten 

för vuxna.   

Måtten i diagrammet baseras på siffror hämtade från Eurostat och visar kvoten mellan 

arbetslösa under 25år och över 25år. De visar på att Spaniens relativa ungdomsarbetslöshet 

generellt sett ligger på en högre nivå och att den inte fluktuerar lika kraftigt som den gör för 

Nederländerna. Att kvoten ligger över ett för båda länderna tyder på att det finns ett specifikt 

problem för ungdomar och inte endast är ett allmänt arbetslöshetsproblem.     

Vid ekonomiska kriser tenderar arbetslösheten att stiga till följd av minskningar i aggregerad 

efterfrågan, en arbetslöshet som beskrivs som konjunkturell arbetslöshet. Då den 

konjunkturella arbetslösheten är svår att påverka är det mer angeläget att se till den 

arbetslöshet som inte beror på cykliska förändringar. Det kan vara svårt att utläsa vad som är 

konjunkturell arbetslöshet, men en metod är att ta fram glidande medelvärden på femårsbasis 

för att urskilja vad som är den genomsnittliga arbetslösheten och vad som kan förklaras av 

konjunkturssvängningar, där den genomsnittliga arbetslösheten kan ses som strukturell 

arbetslöshet. Detta för att skilja den konjunkturella från den strukturella och på så vis skatta 
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dess omfattning. Nedan presenteras tre diagram, de första visar den faktiska 

ungdomsarbetslösheten för de båda länderna. Följande två är konstruerade genom att vi tagit 

fram glidande medelvärde, vilket representerar den strukturella ungdomsarbetslösheten. 

Därefter har vi, genom att subtrahera den strukturella arbetslösheten bland ungdomar från den 

faktiska ungdomsarbetslösheten, skattat den konjunkturella ungdomsarbetslösheten för 

respektive land.  

 

Figur 2: Faktisk ungdomsarbetslöshet (Eurostat, 2012b) 

Dessa diagram visar den faktiska ungdomsarbetslösheten de senaste 20 åren där det framgår 

att Spanien har och har haft en högre ungdomsarbetslöshet än Nederländerna.   

När kurvan för den konjunkturella ungdomsarbetslösheten ligger över noll procent existerar 

en arbetslöshet som uppstått till följd av konjunkturella nedgångar. För Spanien kan urskiljas 

att den senaste finansiella krisen skapade en hög andel konjunkturell ungdomsarbetslöshet 

medan den för Nederländerna däremot inte orsakade hög konjunkturell arbetslöshet för 

ungdomar, den konjunkturella arbetslösheten som steg, återgick sedan till det tidigare. Den 
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strukturella arbetslösheten är högre i Spanien än i Nederländerna vilket påvisar att det finns en 

problematik kring detta som ger oss motiv till att identifiera strukturella skillnader mellan 

länderna utifrån vår teoretiska referensram. 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: efter våra teoretiska utgångspunkter presenteras en 

kort bakgrund av länderna. Därefter presenteras faktorer i de båda länderna som enligt den 

teoretiska genomgången är viktiga för ungdomsarbetslösheten. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande analys.  
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2. Teorier 

 

Många varierande teorier kan förklara och påvisa hur ungdomsarbetslösheten ser ut i ett land 

och vilka faktorer som spelar in för huruvida den är hög eller låg. Hur utbildningsystemen är 

utformade påverkar de kunskaper ungdomar besitter när de äntrar arbetsmarknaden och 

således möjligheten till att erhålla arbete. Lena Schröder (2000) tar utbildningsystemen i 

beaktande i sin rapport ” Ungdomsarbetslösheten i ett internationellt perspektiv” och finner 

att det åligger en viss skillnad i ungdomsarbetslöshet som beror på om utbildningsystemen är 

standardiserade eller stratifierade.  

Vanligt förekommande är att dela in den totala arbetslösheten i friktions-, konjunkturell och 

strukturell arbetslöshet (se exempelvis Borjas, 2012) som förklarar olika orsaker till 

uppkomsten av arbetslöshet. Utbildningssystemen och arbetslösheten i sig påverkar 

ungdomars inträde på arbetsmarknaden men ytterligare kan även klimatet på arbetsmarknaden 

beaktas då det kan ha inverkan på i vilken grad ungdomar erhåller ett arbete. Hendon & 

Shanahan (1976) beskriver teorin om segmenterad arbetsmarknad, som innebär att det finns 

två olika delar av arbetsmarknaden och att beroende på vilken av dessa marknader man 

befinner sig i, har man olika möjligheter till exempelvis fasta anställningar och fördelaktiga 

arbetsvillkor. Dessa tre teorier kan således tillsammans förklara uppkomsten av 

ungdomsarbetslöshet i tre steg, med början i vilken utbildning man erhåller och sedan hur 

möjligheterna ser ut till arbete och inom vilken sektor av arbetsmarknaden man hamnar.    

2.1 Standardisering och stratifiering 

Humankapital består av individers olika förmågor och anskaffade färdigheter som exempelvis 

erhålls i skolan och även kan införskaffas genom utbildningar på arbetsplatsen (Borjas, 2012). 

För att få tillgång till bättre betalda arbeten krävs att arbetare införskaffar sig den kompetens 

som krävs (Dickens & Lang, 1985) vilken de sedan ”hyr ut” till arbetsgivare (Ehrenberg & 

Smith, 2006). Utbildning ökar arbetarens produktivitet och skillnader i utbildningsnivå bland 

arbetstagare är betydande då det är korrelerat med sysselsättningsgrad, arbetslöshet och 

inkomst (Borjas, 2012). 

Individers val och handlingar påverkar samhällets utformning samtidigt som samhällets 

utformning påverkar individers val och handlingar. Arbetsrörlighet beror på utbildningsnivå, 

som vanligtvis har sin grund i individers enskilda egenskaper, men även på hur 
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utbildningssystemet är utvecklat och vilka möjligheter eller begränsningar det erbjuder. 

(Allmendinger, 1989) 

Teorin kring standardisering och stratifiering delar in utbildningssystemet i två dimensioner; 

standardisering av utbildningsutbudet samt stratifiering av olika utbildningsmöjligheter. 

Standardisering innebär att kvaliteten på utbildning är desamma för hela landet (Quintini, 

Legendre, & Manfredi, 2007) och att utbildningarna är enhetliga mellan olika skolor. Det 

innefattar variabler som lärarutbildning, skolbudget, läroplaner och enhetliga nationella prov 

och standarden på utbildningen mäts i form av betyg, certifikat och examensbevis. 

(Allmendinger, 1989) Detta innebär att alla har samma möjlighet att gå i skolan och utbilda 

sig, för att sedan få samma utbud av alternativ. (Blossfeld, 2005) Vid standardisering vet 

arbetsgivare vad de kan vänta sig av utbildningen och de kan lita på informationen som ett 

examensbevis medför, vilket exempelvis innebär att de inte behöver grundutbilda individer 

som äntrar arbetsmarknaden. (Allmendinger, 1989) 

Stratifiering innebär att utbildningssystemet är uppdelat i olika utbildningslinjer vilket ger 

ungdomar möjligheten att vid tidig ålder välja vilken inriktning de vill gå, där det finns 

utrymme att byta linje om det skulle önskas (Schröder, 2000) och det finns en hög grad av 

differentiering inom en given utbildningsnivå. Utbildningssystemens utförande formar även 

matchningen av människor till arbeten. (Allmendinger, 1989) 

Stratifiering påverkar matchningen mellan utbildning och arbete och det finns en stark 

koppling mellan utbildningssystemet och den differentierade yrkesstrukturen på marknaden 

(Allmendinger, 1989). Dessa utbildningar kombinerar teori med praktiskt arbetslivserfarenhet 

och utbildningarna är ofta akademiska eller av allmän karaktär med yrkesspecifika färdigheter 

som sedan inhämtas på arbetsplatser i form av praktik. (Blossfeld, 2005) Förhållandet mellan 

utbildning och därefter valt arbete är starkare vid stratifierat utbildningssystem än vid 

standardiserat utbildningssystem. (Allmendinger, 1989) De stratifierade utbildningssystemen 

kännetecknar även ett starkt arbetsgivarinflytande i yrkesutbildningars utformning då 

arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer påverkar utförandet av utbildnings- och 

läroplaner samt vilka kriterier som skall gälla för godkänd examen. Det starkaste inflytandet 

från arbetsgivare finns i lärlingssystemen, där ca 50 procent av utbildningen sker på 

arbetsplatserna. I lärlingssystemen är även utbildningen i många fall starkt företagsspecifik. 

Länder med högt stratifierat utbildningssystem har jämförelsevis låga nivåer av arbetslöshet 

och ökar överensstämmelsen mellan yrke och utbildning. (Schröder, 2000)  
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2.2 Olika typer av arbetslöshet 

Det finns olika varianter av arbetslöshet exempelvis friktionsarbetslöshet, strukturell 

arbetslöshet samt konjunkturell arbetslöshet. (Ehrenberg & Smith, 2006)  

Friktionsarbetslöshet är den arbetslöshet som innebär tiden det tar för både arbetslösa samt 

arbetsgivare att finna rätt arbetare till rätt arbete, det vill säga den tid då arbetaren står mellan 

två arbeten (Smith & Ehrenberg, 2006). Det krävs en viss tid för arbetssökare att finna 

information om arbeten och arbetsgivare samt att arbetsgivare behöver tid för att finna en 

arbetare de anser passa bra på deras företag. Detta är viktigt för att det blir en bra matchning 

för båda parter. (Borjas, 2012) Friktionsarbetslöshet uppstår även när individer söker sin 

första anställning och denna typ av arbetslöshet är betydligt högre eftersom det tar längre tid 

att finna ett första arbete. Ungdomar bär en stor del av friktionsarbetslösheten då de ofta 

startar som arbetslösa och den tidiga karriären är förknippad med stor rörlighet mellan 

arbeten.(Nordström Skans, 2009)  

Strukturell arbetslöshet uppstår när de arbetssökande inte är kvalificerade för de arbeten som 

finns tillgängliga. Det betyder att de kunskaper som arbetslösa innehar är ett humankapital 

som inte är aktuellt och att företag inte efterfrågar deras kunskaper. Detta är ett problem då 

det kan resultera i långtidsarbetslöshet eftersom många arbetslösa måste skola om sig för att 

bli kvalificerade för tillgängliga yrken. (Borjas, 2012) Geografiska skillnader kan även vara 

en bidragande faktor i strukturell arbetslöshet, exempelvis kan det finnas arbeten tillgängliga 

på en annan ort men problematiken uppstår då arbetslösa inte flyttar dit. Det kan finnas flera 

anledningar till detta; en anledning är att de inte har information om att det finns tillgängliga 

arbeten på annan ort. En annan anledning kan vara att arbetslösa inte har råd att flytta samt 

den psykiska aspekten, som innebär att individer måste lämna släkt, vänner och det samhället 

de växt upp i. (Ehrenberg & Smith, 2006) 

Konjunkturell arbetslöshet är den arbetslöshet som beror på konjunkturläget och är uppstår 

när ekonomin har gått in i lågkonjunktur och ett överskott av arbetskraft uppstått. Överskottet 

på arbetskraft uppstår eftersom att företagen möter en minskad efterfrågan vilket leder till att 

de antingen måste sänka lönerna eller säga upp personal, men lönerna är svåra att sänka och 

blir således för höga i förhållande till konjunkturläget. När lönerna är högre än 

marknadsmässigt behöver företag en mindre arbetsstyrka än tidigare, vilket leder till 

arbetsstyrkan minskas. Att lönerna är höga kan bero på att fack har pressat upp dessa eller att 

staten satt minimilöner som är högre än vad de borde vid lågkonjunktur. För att undvika 
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denna arbetslöshet måste staten öka efterfrågan på varor och tjänster så företag kan anställa 

personal till de lönernivåer som redan existerar. (Borjas, 2012)  

2.3 Segmenterad arbetsmarknad  

Den duala marknadsteorin innebär att det finns två sektorer i en ekonomi, en segmenterad 

arbetsmarknad. Den ena sektorn, den primära sektorn, erbjuder höga löner, goda arbetsvillkor, 

sysselsättningsstabilitet och möjligheter till befordringar. (Borjas, 2012) Dessutom förväntas 

de anställda ha en lång anställning och uppvisa goda arbetsvanor (Hendon & Shanahan, 

1976). Den andra sektorn, den sekundära sektorn, har låga löner, dåliga arbetsvillkor, små 

chanser till befordringar samt hög omsättning. (Borjas, 2012) Vanligtvis är arbetsgivare i den 

sekundära sektorn mer toleranta mot arbetstagares dåliga arbetsvanor och korta anställningar. 

(Hendon & Shanahan, 1976) Det är begränsad rörlighet för arbetstagare från den sekundära 

till den primära sektorn (Hendon & Shanahan, 1976) och det finns icke ekonomiska barriärer 

som hindrar arbetstagare att förflytta sig mellan sektorerna. (Dickens & Lang, 1985) 

Enligt duala marknadsteoretiker kan inte fattigdom elimineras genom utbildningsprogram 

utan det viktiga är att staten ger inkomststöd till behövande och ser till att systemet är rättvist 

och jobbar för att minimera omfattningen av den sekundära sektorn genom att stabilisera den 

aggregerande efterfrågan. (Dickens & Lang, 1985) 
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3. Bakgrund  

3.1 Spanien 

Från mitten av 1980-talet fram till idag har Spanien förvandlats från ett fattigt jordbruksland 

till en industrination med en omfattande servicesektor, framförallt turism. Under 1996–2004 

var Spanien en av de starkast växande länderna i Europa (Utrikespolitiska institutet, 2013) 

och den starka tillväxten och högt skapande av arbetstillfällen resulterade i att den generella 

arbetslösheten 2007 var på rekordlåga 8,3 % (Eurostat, 2012a). Redan 2004 varnade 

ekonomer för en fastighetsbubbla och menade att hushållen sparade för lite och var för högt 

skuldsatta, banker lockade med generösa lånevillkor och många köpte bostäder som de inte 

hade råd med. Efter år av snabb tillväxt, intensivt byggande och många bostadslån, nåddes 

landet 2008 av den globala finanskrisen. Fastighetspriserna sjönk, byggandet avtog och 

arbetslösheten ökade. I takt med detta minskade privatkonsumtionen och köpkraften 

försämrades p.g.a. höjda boräntor och stigande mat- och bränslepriser. Både byggsektorn och 

privatkonsumtionen hade varit viktiga drivkrafter i den ekonomiska uppgången. Den 

ekonomiska krisen har försämrat levnadsstandarden för många spanjorer och flera har tvingats 

lämna sina hem till följd av arbetslöshet och sänkta löner. Omkring 300 000 människor 

vräktes från sina hem 2008–2011 för att de inte haft råd att betala av sina bostadslån. När 

krisen nådde landet ökade arbetslösheten och i början av 2012 var den allmänna 

arbetslösheten 24,6 % och mer än hälften av alla ungdomar stod utan arbete, den högsta nivån 

på 35år. Allt fler spanjorer sökte sig då till andra länder för att hitta arbete och mellan 2008-

2011 ökade antalet spanjorer som flyttade utomlands med 20 procent. (Utrikespolitiska 

institutet, 2013) 

3.2 Nederländerna 

Nederländerna är ett av de mest tätbefolkade länderna i världen och närmare hälften av 

befolkningen bor på en femtedel av landets yta, inom det område i väster som kallas Randstad 

Holland. Denna del av landet är den mest industrialiserade och bördiga och i denna region 

ligger bland annat städerna Amsterdam, Haag och Rotterdam. Landets geografiska läge gör 

det till en naturlig transportväg till andra EU-länder och omkring en tredjedel av alla varor 

som äntrar EU-marknaden transporteras på fartyg som angör vid nederländska hamnar. 

Landet har få egna naturtillgångar och handelsberoendet är både direkt och indirekt eftersom 

både industrin och delar av jordbruket är beroende av import. Detta innebär att Nederländerna 

i hög grad är ekonomiskt beroende av utrikeshandel, och samtidigt som det skapar ekonomisk 
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tillväxt gör det även landet extremt känsligt för konjunktursvängningar. Efter 1982 gynnades 

Nederländerna av en ökad världshandel parallellt med att regeringen började minska de 

offentliga utgifterna. Detta i kombination med skattesänkningar och att parter på 

arbetsmarknaden ingick avtal om låga löneökningar i utbyte mot kortare arbetstid och nya 

arbetstillfällen, ledde inom några år till en stadig ekonomisk tillväxt.  (Utrikespolitiska 

institutet, 2013) 

Arbetslösheten i landet hade sin topp på 12 procent i mitten av 80-talet men minskade därefter 

kraftigt till under 3 procent i början av 2000-talet. Under nedgången i världsekonomin i början 

av 2000-talet drabbades Nederländerna hårdare än något annat västeuropeiskt land. Landets 

konkurrenskraft försämrades och den viktiga varuexporten minskade och arbetslösheten växte 

till den högsta siffran på 20 år, men den var fortfarande bland de lägsta i EU. I samband med 

den senaste ekonomiska krisen i Europa steg arbetslösheten åter. (Utrikespolitiska institutet, 

2013)  
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4. Spanien 

 

Ett bestående problem i Spanien är ungdomsarbetslöshet, vilken har förvärrats ytterligare med 

den senaste finanskrisen (García, 2011). Vad som orsakat dessa höga nivåer av arbetslöshet 

beror till stor del på bristande utbildningssystem och glappet mellan utbud och efterfrågan på 

arbetsmarknaden (García, 2011). År 2011 hade landet den högsta ungdomsarbetslösheten i 

den europeiska unionen med 46,4% (”Eurostat - Unemployment statistics”, 2012) vilken har 

växt till närmare 51,1 % (2012) (Europeiska Kommissionen, 2012). År 2012 var NEET 18,5 

% för ungdomar mellan 15-24 och av dessa var nästintill 70 % arbetssökande. (Eurofound, 

2012) Även om ungdomsarbetslösheten har fått mycket uppmärksamhet i och med krisen har 

det varit ett problem för Spanien under flera decennier och arbetslösheten bland befolkningen 

under 25år har fördubblats de senaste 10 åren. (García, 2011)  

 

Figur 5: Arbetslöshet i procent i Spanien (Eurostat, 2012a) (Eurostat, 2012b)  

 

Att den spanska ungdomsarbetslösheten är ett av de största problemen leder till direkt 

inverkan på ekonomin då den påverkar den framtida ekonomiska situationen för de arbetslösa 

ungdomarna och deras omgivning men även genom indirekt påverkan på ekonomin i stort 

(García, 2011). Ungdomar tillsammans med kvinnor, äldre, etniska minoriteter etc. har det 

svårast på arbetsmarknaden, genom svårigheter att finna ett arbete och dåliga arbetsvillkor, 

låga löner, korta anställningar och arbeten utan kontrakt. (Villagomez & Carbonell, 2008) 

Även om den totala ungdomsarbetslösheten är hög finns det en stor regional spridning, vilket 

till stor del kan förklaras av begränsad geografisk rörlighet och 2003 flyttade endast 0,2 % av 

ungdomarna från sin hemort, vilken är den lägsta interna migrationen inom OECD.(Quintini, 

Legendre, & Manfredi, 2007)  
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4.1 Utbildning 

Det spanska utbildningsdepartementet bestämmer riktlinjerna för hur utbildningen i landet ska 

bedrivas men dessa riktlinjer utvecklas av de autonoma regionerna som beslutar hur dessa 

nationella regler ska tillämpas i de egna områdena. Skolgången är obligatorisk för barn och 

ungdomar i åldern 6-16år och därefter har individerna möjlighet, om de fullfört sina studier, 

att studera vidare på en högre nivå. (EACEA, 2011) 

En av de största svårigheterna i spansk utbildning är den stora andelen avhopp som sker från 

skolan i tidig ålder. Ungefär en fjärdedel av alla ungdomar har inte vad som motsvarar en 

gymnasieexamen (García, 2011). Gymnasieexamen är den lägsta kompetens och kunskap en 

individ behöver för att kunna bli integrerad på Spaniens arbetsmarknad (García, 2011) och 

ungdomar som hoppar av skolan tidigare får en komplicerad övergång till arbetslivet med 

negativa och bestående konsekvenser, genom både benägenheten att delta i framtida 

utbildning men även för framtida yrkeskarriärer (Quintini m.fl., 2007). Effekten av tidiga 

avhopp från skolan på ungdomsarbetslösheten har blivit tydlig under den ekonomiska krisen, 

exempelvis ökade arbetslösheten för de med lägst utbildningsnivå med nästan 30 % mellan 

2007 – 2010, detta är 5.3 procentenheter högre ökning än för de med en gymnasieutbildning 

och 20.7 procentenheter högre ökning än för de som erhållit en universitetsexamen. (García, 

2011) 

Det har skett en ökning av ungdomar som påbörjat en akademisk utbildning vilket lett till ett 

överutbud på högskoleutbildade i landet. Detta har i sin tur resulterat i att ungdomar med en 

akademisk utbildning har ett arbete som kräver en lägre kompetensnivå än den de besitter, 

(García, 2011) fenomenet beskrivs som överutbildning och drabbar 25 % av ungdomarna 

(Quintini m.fl., 2007). Överutbudet på högskoleutbildade och den överkvalificering den 

resulterat i förklarar inte enbart arbetslösheten bland ungdomar med universitetsexamen utan 

även den växande arbetslösheten för de med en lägre utbildningsnivå. Detta då högutbildade 

ungdomar tar över arbeten som traditionellt sett innehas av outbildade och icke-kvalificerade 

arbetstagare, antingen för att det finns ett överutbud av arbetskraft eller för att arbetsgivarna 

har ökat kraven på den efterfrågade arbetskraften. Skillnaderna i utbildningsnivåer har skapat 

en obalans mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade arbeten vilket resulterat i höga 

nivåer av arbetslöshet bland akademiker. (García, 2011) 2004 rapporterade 20 % att deras 

första arbete var relaterat till vad de tidigare studerat och 60 % att deras första arbete var helt 

orelaterat till deras tidigare studier (Quintini m.fl., 2007).  
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4.2 Övergången från skola till arbete 

För närvarande är det få ungdomar som väljer att gå yrkesförberedande gymnasieutbildningar 

trots att efterfrågan på arbetstagare med denna utbildning vanligtvis är hög. Än heller är det 

vanligt med lärlingsarbeten även om denna typ av utbildning skulle underlätta övergången 

från skola till arbete och ge ungdomar en möjlig karriär. De fåtal ungdomar som har möjlighet 

till lärling- och praktikplatser är de ungdomar som går yrkesförberedande utbildning, annars 

finns det en tydlig gräns mellan skola och arbete. (Quintini m.fl., 2007).  

Den genomsnittliga tid det tog att finna det första arbetet för ungdomar var ca 6 månader 

(2004) och tiden det tog för skolavhoppare var densamma som för ungdomar med 

gymnasieexamen, medan de med en yrkesutbildning snabbast fick ett arbete efter sin examen. 

De arbetslösa ungdomarna får begränsat stöd till att hitta ett arbete och vissa ungdomsgrupper 

är mer utsatta än andra, främst de som saknar grundläggande kompetens, har beteendemässiga 

problem, långtidsarbetslösa samt handikappade ungdomar. (Quintini m.fl., 2007) 

4.3 Anställningsformer 

Mellan 1995 till 2002 skedde enligt spanska lönestruktursundersökningar de största 

löneökningarna i landet för ungdomar upp till 25 år. Den nuvarande minimilönen är den tredje 

lägsta i OECD men utgör sannolikt inte ett allvarligt hinder för ungdomars sysselsättning och 

flera forskare har pekat på att minimilönen inte är det rätta lönegolvet att ta hänsyn till. I 

själva verket bör lönegolven beräknas utifrån de löner som förhandlats fram i kollektivavtal, 

vilka i det flesta fall är betydligt högre än minimilönen. Faktum är att minimilönen minskat i 

förhållande till genomsnittliga lönerna under de senaste två decennierna och således förlorat 

sin betydelse som arbetsmarknadspolitiskt verktyg. (Quintini m.fl., 2007) 

Större delen (65 % 2005) av arbetande ungdomar var anställda på tillfälliga kontrakt och 

löptiden på dessa kontrakt var ofta korta och 57 % hade kontrakt skrivna på en vecka eller 

kortare tid (Quintini m.fl., 2007). Företagen anser det fördelaktigt att anställa en ungdom utan 

arbetslivserfarenhet på ett tillfälligt kontrakt då de har svårigheter med att känna till dennes 

produktivitet. På samma sätt kan en individ välja att acceptera ett tillfälligt kontrakt, om de 

anser att det är det bästa sättet att senare kunna erhålla ett stabilt jobb. Emellertid visar data att 

endast 12,4 % av de ungdomar yngre än 25år, anställda på ett tillfälligt kontrakt, frivilligt har 

accepterat denna icke-permanenta arbetsform. (García, 2011) Dessa korta kontrakt ger 

ungdomar små möjligheter att visa kvalifikationer och små incitament till vidareutbildning 

inom arbetsområdet. (Quintini m.fl., 2007) Dessutom kan tillfälliga arbeten vara en fälla för 
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vissa grupper då upprepningar av dessa typer av kontrakt kan förvandlas till en ond cirkel av 

begränsande utbildningsmöjligheter (García, 2011). Endast 20 % av de anställda på tillfälliga 

kontrakt får ett permanent kontrakt varje år, en siffra som ligger långt under det europeiska 

genomsnittet. (Quintini m.fl., 2007)  

Spanska ungdomar drar nytta av utbildning på arbetsplatsen i större utsträckning än vuxna och 

detta är ett positivt resultat, särskilt eftersom ständiga förbättringar i anställbarhet genom 

arbetsplatsutbildning har visat sig ha en reducerande effekt på arbetslöshet. Dock är 

utbildningen inte väl fördelad och den når sällan fram till de lågutbildade ungdomar som 

behöver den mest. En viktig aspekt av arbetsplatsutbildning, som är av särskild vikt i Spanien, 

är skillnaden i utbildning mellan de som har permanenta kontrakt och de med tillfälliga 

kontrakt. 27 % av 16-24åringarna med fasta kontrakt erbjöds utbildning medan siffran för 

samma åldersgrupp som var anställda på tillfälliga kontrakt var 17 %. Även om vikten av 

utbildning på arbetsplatsen har uppmärksammats av regeringen och avtal för förbättringar har 

upprättats, är det få åtgärder som enbart är utformade för ungdomar. (Quintini m.fl., 2007) 

4.4 Ersättning vid arbetslöshet 

För att få arbetslöshetsersättning krävs att man har betalt sociala avgifter i minst ett år vilket 

leder till att många ungdomar i åldern 16-24år inte har rätt till ersättningen. Dock kräver inte 

större delen av INEMs tjänster att man får denna ersättning, men detta är något som få 

ungdomar vet om.(Quintini m.fl., 2007) INEM (Instituto Nacional de Empleo) är ett 

administrativt organ som faller under arbetsdepartementet och dess uppgifter är att utveckla 

och följa upp sysselsättningspolitiken, att samordna och driva den offentliga 

arbetsförmedlingen samt att administrera systemet för arbetslöshetsersättningar” (Eurofound, 

2009a). De flesta av INEMs åtgärdsprogram riktar sig till personer som varit 

långtidsarbetslösa i minst sex månader och få av organets aktiva åtgärder är speciellt inriktade 

på arbetslösa ungdomar (Quintini m.fl., 2007). Även om INEM är ansvarig för 

arbetslöshetsersättningar är det de olika autonoma regionerna, som är ansvariga för 

aktiveringsprogrammen, därför ser aktiveringsprogrammen olika ut i olika delar av Spanien. 

Aktiveringsprogrammen tillhandahas av sociala institutioner och dessa kan vara både privata 

och offentligt ägda och är ofta bistådda med hjälp från Europeiska social fonden och/eller 

INEM. (Villagomez & Carbonell, 2008) 
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4.5 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och reformer 

Den spanska regeringen har förbundit sig att följa europeiska kommissionens mål om att en 

individuell handlingsplan bör vara upprättad för arbetslösa ungdomar inom sex månader efter 

att denne blivit arbetslös och ett antal åtgärder har införts för att stimulera ett aktivt 

jobbsökande. Den första åtgärden är att individen intervjuas för att bestämma nivån av 

anställningsbarhet och för att göra en individuell plan. Under intervjun fastställs vilka 

kompetenser och vilken skicklighet den arbetslösa har, i syfte att matcha med tillgängliga 

arbeten. Den individuella planen som sätts upp för den arbetslösa baseras på intervjun och 

utifrån individens behov finns följande alternativ tillgängliga:  

- En personlig utbildning och sysselsättningsplan, detta är till för arbetslösa som saknar 

de kunskaper som behövs för att återgå till arbetsmarknaden. 

- Information om inträdande på arbetsmarknaden, vilket är tillgängligt för arbetslösa 

som saknar grundläggande information om arbetsmarknadsalternativ för tillträde på 

arbetsmarknaden. 

- Rådgivning för att förbättra individens självkänsla och motivation, denna åtgärd är 

riktad till arbetssökande som möter särskilda svårigheter på grund av personliga 

hinder. Exempelvis avskräckta arbetssökande, personer som saknar självförtroende 

och arbetslösa som saknar engagemang.  

- Aktivt jobbsökande, för de som behöver lära sig mer om arbetssökande. Exempelvis 

finns kurser om hur man aktivt söker arbete och kurser i intervjuteknik. 

- Planering och uppföljning av arbetslösa som valt att starta eget företag, handledning 

från det inledande momentet av att starta ett eget företag till genomförandet och 

uppföljning. (Quintini m.fl., 2007) 

Plan FIP, är en årlig planering av den spanska regeringens aktiviteter och program för 

yrkesutbildning. Planen infördes 1984 till följd av lagstiftningen om sysselsättningspolitik och 

planen inkluderar program för yrkesutbildningar och integration på arbetsmarknaden och 

administreras av INEM i samarbete med andra myndigheter, privata institutioner samt fack- 

och arbetsgivarorganisationer. (Eurofound, 2009b) Planen riktar sig i första hand till 

långtidsarbetslösa och ungdomar men 2004 var det endast 25 % som deltog i denna plan. 

Programmen inom FIP planen är indelade i fyra olika kategorier, bred grundutbildning, som 

ger individen kunskaper och färdigheter som krävs för att underlätta tillträde på 

arbetsmarknaden men inte några yrkesspecifika kunskaper. Yrkesutbildning, denna utbildning 

ges till outbildade arbetslösa och ger dem kunskap och färdigheter inom ett specifikt yrke. 
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Specialutbildning, tilldelas kunskapsrika arbetslösa som behöver tränas inför ett nytt yrke. 

Uppgraderande utbildning, som syftar till att förbättra och uppgradera kunskaper som är 

specifika för ett visst yrke. (Quintini m.fl., 2007) Av de ungdomar som genomgick 

utbildningen var det 75 % som blev integrerade på arbetsmarknaden, men endast 2 % fick ett 

heltidskontrakt (Gil Martín, 2002). 

År 2006 infördes en viktig reform av anställningsregleringar för att reducera 

arbetsmarknadssegmentering och samtidigt hålla skapandet av arbetstillfällen högt, avtalet för 

att förbättra tillväxt och sysselsättning. Avtalet var resultatet av förhandlingar mellan 

regeringen, fackföreningar och arbetsgivare, och innefattade bestämmelser om bland annat 

tidsbegränsade subventioner för att göra tillfälliga kontrakt till fasta samt finansiella 

incitament för tillsvidareanställningar. Regeringen insåg även betydelsen av grundläggande 

utbildning och hur det påverkar arbetsmarknaden och reformen syftade till att åtgärda det de 

ansåg vara det största problemet, avhopp från gymnasiet. (Quintini m.fl., 2007) 

En annan åtgärd som införts för att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden är två olika typer 

av utbildningskontrakt. Det ena är till för ungdomar med gymnasieutbildning och det andra är 

till för de med högskoleutbildning. Syftet med dessa typer av kontrakt är att främja det 

arbetsbaserade lärandet hos ungdomarna samtidigt som de får en ersättning. Arbetsgivare som 

anställer ungdomar på dessa kontrakt får ett bidrag för att täcka utbildningskostnaderna och 

olycksfallsförsäkringar samtidigt som de binder upp sig på att minst 15 % av ungdomens tid 

på arbetsplasten ska ägnas åt utbildning i arbetet. Dock var endast 4 % av alla sysselsatta 

ungdomar anställda på något av dessa kontrakt år 2005. (Quintini m.fl., 2007) 

Även om FIP planen är till för ungdomar så finns det två specifika utbildningar som endast 

riktar sig till arbetslösa ungdomar, lärlingsutbildningar och hantverksskolor. Dessa 

utbildningar grundades 1985 och är båda inriktade mot att undervisa outbildad ungdom ett 

hantverk genom att kombinera allmänna undervisningar med praktiskt arbete som är av 

”socialt och allmänt intresse”. Att utbildningarna ska vara av socialt och allmänt intresse 

innebär att de praktiska yrken som individerna undervisas i ska främja, kulturella, historiska, 

och konstnärliga arv. Skolorna finansieras av INEM och Europeiska socialfonden, men de 

egna regionerna godkänner och handhar kurserna. När eleven gått klart utbildningen tilldelas 

de ett certifikat som beskriver hur många timmar som studerats och vilken yrkeskategori de 

studerat inom, dock ger certifikatet inte möjlighet till vidareutbildningar inom den allmänna 

skolan. Kravet på kurserna är att de måste fokusera på aktiviteter som är av socialt och 

allmänt intresse och offentligt tillhandahålls, vilket begränsar antalet kurser som lagts fram 
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och godkänts och dessa kurser omfattar endast 3 % av de arbetslösa ungdomarna.  (Quintini 

m.fl., 2007) 

I samband med den ekonomiska krisen införde regeringen och parlamentet reformer och 

åtstramningar för att mildra krisens omfattning och stimulera ekonomin. 2010 godkände 

parlamentet en stor arbetsmarknadsreform som skulle underlätta för företag att säga upp fast 

anställda, samt att avgångsvederlagen för de uppsagda sänktes. Regeringen beslutade om 

åtstramningar på 50 miljarder euro, lönesänkningar för offentliganställda, frysta statliga 

pensioner och frysta löner.  2012 presenterade regeringen ytterligare sparpaket på 102 

miljarder euro med skattehöjningar, pensionssänkningar, försämrat arbetslöshetsstöd och 

förlängt anställningsstopp inom den offentliga sektorn och budgeten som lades fram för 2013 

innehöll ytterligare nedskärningar och besparingar. (Utrikespolitiska institutet, 2013) 

Utöver inhemska åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten har Spanien även varit del av 

ett pilotprojekt, som EU infört för att hjälpa de åtta länder i gemenskapen med högst 

ungdomsarbetslöshet. Projektet har inneburit att EU, genom att fördela ut finansiella medel, 

försökt skapa arbetstillfällen för ungdomar och förenkla för små och medelstora företag att få 

tillgång till finansiering, då dessa företag utgör en viktig källa till arbetstillfällen. I Spanien 

har 135 miljoner euro omfördelats till de offentligt tillhandahållna arbetsförmedlingarna för 

att hjälpa ungdomar att hitta ett arbete, ytterligare 1 miljard euro övervägs att användas till 

denna åtgärd och det finns även en plan på att omfördela 80 miljoner euro till andra 

ungdomsåtgärder. Utöver dessa omfördelningar har även 157 miljoner euro använts för att 

skapa en tillfällig fond av rörelsekapital till små och medelstora företag. (Europeiska 

Kommissionen, 2012) 
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5. Nederländerna 

 

I mer än ett decennium har ungdomsarbetslösheten i Nederländerna befunnit sig under 10 % 

och från mätningar i mars 2012 kan man urskilja att endast 9,3 % av landets ungdomar i 

åldern 15-24 år befann sig i arbetslöshet. Diagrammet visar hur ungdomsarbetslösheten 

förändrats från 2002-2011. 

 

Figur 6: Arbetslöshet i procent i Nederländerna (Eurostat, 2012a) (Eurostat, 2012b) 

 

Landet har en ungdomssysselsättningsgrad som ligger högre än övriga OECD-länder, 64 % 

(2006), vilket visar att de är ett av de bäst presterande länderna i OECD.  Dock beror detta 

resultat delvis på den starka tillväxten i deltidsanställningar, som är vanligt förekommande i 

Nederländerna. Gruppen ungdomar i åldern 15-24 år som ingår i NEET var 3,8 % (2012) och 

av dessa var det 31,6% som söker arbete (Eurofound, 2012). Även om det finns regionala 

skillnader i arbetslöshet i landet är inget som innebär några större problem då Nederländerna 

är ett litet land och pendling mellan städerna är möjligt och ett vanligt fenomen. (Bekker, 

2010) 

5.1 Utbildning 

Utbildningspolitiken styrs av departementet för utbildning, kultur och vetenskap tillsammans 

med kommunerna och systemet är uppbyggt så att barn vid 12 års ålder kan välja olika former 

av fortsatt utbildning efter att de avslutat grundskolan. Utbildning är obligatorisk fram till 16 

års ålder, med en förpliktelse att studera deltid fram till 17 års ålder. För de som inte nått en 

grundläggande nivå av utbildning finns en skyldighet att studera heltid fram till 18 års ålder. 

De olika utbildningsformerna är strukturerade så att ungdomar alltid har en möjlighet att 
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studera på en eftergymnasial nivå inom den linje de valt. Departementet införde begreppet 

”kvalifikationsexamen” som används av beslutsfattare för att hänvisa till den lägsta nivå på 

utbildning som behövs för att hitta och erhålla ett arbete, vilket motsvarar en 

gymnasieexamen. Detta infördes då det finns en problematik med skolavhoppare. (Sonnet & 

Vandenberghe, 2008) År 2002 hade 56 % av de arbetslösa i åldern 15-22 inte uppnått en 

”kvalifikationsexamen” (De Koning, Gelderblom, & Van Nes, 2005). 

5.2 Övergången från skola till arbete 

Nederländerna är ett av de bäst presterande länderna beträffande hur många ungdomar som 

har arbete ett år efter att ha lämnat skolan. Arbetslösheten sjunker med stigande 

utbildningsnivå och 97 % av de med en eftergymnasialutbildning hade arbete ett år efter 

erlagd examen, för de med gymnasieutbildning hade 85 % arbete och för de elever som inte 

erhållit en gymnasieexamen hade 72 % arbete. Nära hälften av de ungdomar som gick ut 

gymnasiet erhöll ett deltidsarbete som första arbete, större delen av dessa ungdomar hävdade 

att de inte eftersträvade ett heltidsarbete. (Sonnet & Vandenberghe, 2008) 

 

Andra faktorer som påverkar övergången mellan skola och arbete för att ungdomar ska få en 

lovande karriär är kvaliteten på grundutbildningen samt arbetsplatsutbildning i början av 

arbetslivet, som syftar till att fylla luckorna mellan utbildningen och de kunskaper som krävs 

på arbetsplatsen. Praktik finns även som ett alternativ och ungefär en tredjedel av de 

studerande deltar i denna form av utbildning. I Nederländerna är det många ungdomar som 

börjar arbeta under sina studier och därför blir det inget tydligt glapp mellan utbildning och 

arbete. (Sonnet & Vandenberghe, 2008). 

5.3 Anställningsformer 

Förekomsten av låglönesysselsättning bland ungdomar har successivt ökat och 

lågavlöningsarbeten är tillgängliga till följd av flexibla arbetsförhållanden och hög 

arbetstidsflexibilitet. Arbetsgivare föredrar att anställa billigare arbetskraft (exempelvis 

studenter) till arbetsintensiva deltidsjobb med låga utbildningskostnader, då dessa är redo att 

arbeta oregelbundna tider. Andelen låga löner bland ungdomar har ökat och en orsak till 

denna utveckling kan vara att många studenter lämnar skolan i förtid med låga kvalifikationer. 

(Sonnet & Vandenberghe, 2008) Att den holländska ungdomsarbetslösheten till stor del beror 

på deltidsjobb, tillfälliga kontrakt och låga löner, är ingenting som benämns som problem i de 

politiska debatterna då många av ungdomarna med lågavlönade deltidsjobb har det som 
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extrajobb. Låga minimilöner för ungdomar är även det en accepterad del av den holländska 

arbetsmarknaden. (Bekker, 2010) I början av 1980 sänktes ungdomars lön som ett sätt att 

stimulera deras sysselsättning. Förhållandet mellan ungdomars minimilön och de vuxnas 

sänktes vid två tillfällen, vilket ledde till en minskning av ungdomslönen med 20 %. Dessa 

minskningar ledde till en betydande ökning av ungdomars deltagande i utbildning. De 

tillfälliga kontrakten bland ungdomar ökade från1996 till 2006 med 11 % procentenheter och 

de flesta av dessa tillfälliga kontrakt var frivilliga. Tillfälliga anställningar i Nederländerna 

verkar ofta som en språngbräda till fast anställning och denne språngbrädeffekt är ännu högre 

för lågutbildade ungdomar. Överutbildning är en problematik men andelen är låg i åldern 15-

28 och detta är ett fenomen som är vanligare bland ungdomar med tillfälliga eller 

deltidsarbeten jämfört med de som har heltidsarbeten. (Sonnet & Vandenberghe, 2008)    

5.4 Ersättning vid arbetslöshet 

Sedan 2006 finns det bara en typ av arbetslöshetsersättning, som har sin grund i 

arbetstagarnas arbetslivserfarenhet. Studenter som avbrutit sin utbildning utan tidigare 

erfarenhet på arbetsmarknaden har ingen rätt att kräva arbetslöshetsersättning. Arbetslösa som 

inte kan hitta ett arbete kan vara skyldig att genomgå utbildning för att förbättra sina chanser 

på arbetsmarknaden. (Sonnet & Vandenberghe, 2008) 

De viktigaste aktörerna vid arbetslöshet i Nederländerna är; 

- Centret för arbete och inkomst, CWI (Center för Work and Income), vilket är den 

första kontakten för arbetssökande 

- Socialförsäkringsbyrån, som betalar arbetslöshetersättning  

- Kommunerna, som tillhandahåller socialbidrag 

Dessa aktörer bildar tillsammans en kedja för arbete och inkomst. Varje arbetssökande 

rapporterar först till CWI för arbete och, om nödvändigt, för förmåner. Vid den första 

registreringen på CWI utvärderas de sannolikheter för att den arbetssökande ska hitta ett jobb 

inom sex månader. CWI delar de arbetssökande i två grupper; A-gruppen som består av 

arbetssökande som anses vara redo för arbete och B-gruppen som måste förberedas för 

arbetsmarknaden innan de kan söka arbete. Det finns en positiv effekt av CWI-aktiviteter på 

utflödestakten från den kortsiktiga arbetslösheten, i synnerhet för de som är under 25 år 

(Sonnet & Vandenberghe, 2008) och ju större andel av ungdomarna som registrerat sig hos 

CWI desto högre är utflödet från arbetslösheten. Nackdelen är att relativt få ungdomar 

registrerar sig hos CWI då de inte är medvetna om den hjälp de kan få (Sonnet & 
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Vandenberghe, 2008) och detta kan bero på att ungdomar som varken har rätt till socialbidrag 

eller arbetslöshetsersättning, inte har incitament att registrera sig då kraven för ersättning har 

blivit hårdare (De Koning m.fl., 2005).  

5.5 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och reformer 

Nederländerna har länge haft som viktigt politisk mål att förse ungdomar med utbildning och 

kunskaper inför arbetsmarknaden (Sonnet & Vandenberghe, 2008) och detta mål kan nås 

genom att uppmuntra ungdomar till att utbilda sig eller arbeta. När ungdomsarbetslösheten 

började öka i början av 2000-talet utvecklade regeringen en plan med 31 åtgärder för att 

förebygga ungdomsarbetslöshet och detta var i enighet med den europeiska 

sysselsättningsstrategin. (De Koning m.fl., 2005) 

 

För att angripa problemet med avhoppare inleddes flera initiativ och nya medel för att främja 

lärlingsutbildning för dessa ungdomar. Ett av initiativen fokuserade på att göra skolor mer 

ansvarsfulla gällande vart deras elever tar vid efter avslutade obligatoriska studier. Numera är 

de skyldiga att hålla kontakt med ungdomar under övergången tills att eleverna har anpassat 

sig till nästa skede av sin utbildning. (Sonnet & Vandenberghe, 2008) För att jämna ut glappet 

mellan högstadiet och gymnasial yrkesutbildning och utveckla hjälpmedel som godkänner 

praktiska anskaffade kompetenser har man infört mer praktisk utbildning i skolan och fler 

praktikplatser. (De Koning m.fl., 2005) För att uppnå detta kommer 20 000 extra placeringar 

ges till ungdomar för vilka det är svårt att hitta vanliga praktikplatser.  (Sonnet & 

Vandenberghe, 2008) Dessutom kan arbetsgivare som engagerar ungdomar för en 

yrkesutbildande arbetspraktik få skatteavdrag. (De Koning m.fl., 2005) Dock delar både 

arbetsgivare och fackföreningar uppfattningen om att det fortfarande finns utrymme för 

förbättringar i matchningen mellan innehållet i yrkesutbildningen och deras krav. (Sonnet & 

Vandenberghe, 2008) 

 

Ytterligare en åtgärd innebar att ungdomar mellan 18-27 som inte hade en avslutad 

gymnasieutbildning blev erbjudna arbete, utbildning eller en kombination av de båda istället 

för socialbidrag (Sonnet & Vandenberghe, 2008). De ungdomar som inte accepterade 

erbjudandet kunde dömas till böter eller nekas (en del av) deras socialbidrag eller stöd. Detta 

skulle stödja en hållbar arbetsmarknadsentré för ungdomar och förhindra att de skulle 

överutnyttja och bli beroende av välfärdsystemet. (Bekker, 2010)  
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Regeringen vill även stärka arbetet med förmedlingen av arbeten till unga arbetslösa genom 

att uppmuntra arbetsgivare och andra organisationer till att tillgängliggöra fler 

ungdomsarbeten (European Commission, 2006) samt att kommuner och offentliga 

arbetsförmedlingar ska förbättra matchningen mellan jobbsökande och lediga tjänster 

(Bekker, 2010). För att uppnå detta används befintliga resurser och med hjälp av samarbete, 

kommunikation och kampanjer för att offentliggöra möjligheter till utbildning och 

lärlingsutbildning. (Sonnet & Vandenberghe, 2008)  

En specialstyrka togs fram för att hjälpa arbetslösa ungdomar i åldern 18-23 som varken 

utbildade sig eller arbetade. Detta var en specialistgrupp som skulle arbeta med samtliga 

ungdomsarbetslöshetsåtgärder och var endast ett fyraårigt projekt mellan åren 2003-2007. 

(European Commission, 2006) Gruppen bestod av sex erfarna medlemmar med bland annat 

arbetsgivare samt företrädare för utbildningsväsendet och fackföreningar (Sonnet & 

Vandenberghe, 2008). Gruppen skulle bidra till förbättrat samarbete mellan olika lokala 

aktörer såsom arbetsgivare, arbetstagare, lokala myndigheter, läroanstalter och andra 

intressenter som tillsammans skulle förhindra långtidsarbetslöshet bland ungdomar, minska 

antalet avhopp och främja yrkeskunskaper (De Koning m.fl., 2005). Till en början arbetade 

specialistgruppen kurativt men sedan började de arbeta mer förebyggande, särskilt för tidiga 

avhoppare och individer som hade behov av extra vägledning och stöd för att kunna anpassa 

sig till arbetsmarknaden (European Commission, 2006). Specialstyrkan utvecklade ytterligare 

åtgärder för att hjälpa ungdomar. En av dessa var att försöka behålla 10 000 extra elever i 

skolan och detta sker genom att man kontaktar och håller uppsikt över ungdomar i skolan. 

Ytterligare erbjöds en kombination mellan utbildning och arbete och syftet var att erbjuda 

lärlingsutbildningar till de individer som hoppat av skolan och varit inaktiva i tre månader. 

För att utöka antal lärlingsplatser ska man återinsätta ”gemensamma utbildningsaktiviteter” 

som fungerar som arbetsgivare för lärlingar. Det innebär att enskilda arbetsgivare i regionen 

kan hyra in dessa lärlingar vilket är en mindre risk än att själva anställa dem som lärlingar. 

(De Koning m.fl., 2005) Lärlingsutbildningen kan sedan möjligtvis leda till ett 

jobberbjudande (Bekker, 2010). 

”Work- first” är samlingsnamnet för ett projekt specialistgruppen införde där de arbetslösa 

sätts i arbete direkt efter att ha lämnat en ansökan om socialbidrag. Dessa program har en 

gemensam filosofi att alla jobb är bättre än inget oavsett arbetets karaktär. Då arbetet är enkelt 

och lågavlönat ska det ge incitamenten till deltagarna att söka ett vanligt arbete och återvända 

till arbetsmarknaden. (De Koning m.fl., 2005) Dock finns en risk att ”Work-first” går emot 
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kvaliteten på arbetet. (Sonnet & Vandenberghe, 2008) 

 

I internationell jämförelse får de holländska ungdomarna relativt mycket jobbrelaterad träning 

men ändå har myndigheterna åtagit sig att utöka arbetsrelaterad vidareutbildning. En 

gemensam avdelning finns för att försöka vägleda och hjälpa ungdomar till att välja lämpliga 

utbildningar.(Sonnet & Vandenberghe, 2008) Det finns olika finansiella system för 

arbetsgivare som erbjuder arbetsplatsutbildningar. Det finns exempelvis ett skatteavdrag 

(Sonnet & Vandenberghe, 2008) om en arbetsgivare erbjuder utbildning till en ung arbetare 

för att hjälpa denne att nå ”kvalifikationsexamen” (De Koning m.fl., 2005), skatteavdraget 

blir högre om den unga arbetstagaren är arbetslös. (Sonnet & Vandenberghe, 2008).  

Nederländerna har förbundit sig att nå ett mål som innebär att 50 % av en årskull ska studera 

på högskolenivå år 2020. Det återspeglar en allmän enighet om att ekonomins framtid 

kommer vara mer kunskapsbaserad och att dess stomme kommer att bestå av företag med en 

stor andel personer med universitetsexamen. Att försäkra att framtida årskullar av ungdomar 

får en enkel och framgångsrik övergång från skola till arbete kräver följaktligen en utökning 

av eftergymnasial utbildning. (Sonnet & Vandenberghe, 2008) 

 

Sedan 2010 finns det en lag som ger arbetsgivarna möjlighet att erbjuda visstidskontrakt 

under en längre period än tidigare samt att de har förlängt visstidskontrakten innan det måste 

gå över till en tillsvidareanställning. Staten menar att detta är en reaktion på den ekonomiska 

krisen och de beräknar att denna lag ska gälla till 2014. Dock kan detta snarare vara en 

försämring för ungdomar då det endast förlänger visstidskontrakten och kan förskjuta 

övergången till att de ska erhålla stabila arbeten. Det är många ungdomar som har 

visstidsanställning, vilket innebär att dessa är de första som förlorar sina arbeten om ett 

företag måste avskeda personal. (Bekker, 2010) 

 

Tills nyligen var arbetsgivarna skyldiga att tillämpa principen om sist in/först ut i händelse av 

kollektiva uppsägningar. Tyngdpunkten av uppsägningarna lades på yngre arbetstagare som 

ofta hade det lägsta antalet tjänsteår. Denna policy ändrades 2006 och arbetsgivarna är nu 

skyldiga att tillämpa den så kallade "reflektion principen", det vill säga uppsägningar som 

speglar ålderssammansättningen av arbetskraften. Som en följd av detta sprids uppsägningar 

mer rättvist mellan yngre och äldre arbetstagare. (Sonnet & Vandenberghe, 2008) 
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6. Analys 

6.1 Spanien 

Spanien har en hög andel arbetslösa ungdomar och detta visar sig även tydligt om man ser till 

vilka som faller under definitionen NEET. Av de 18,5% som betraktades som NEET var 70 % 

arbetssökande, vilket visar på problematiken med att erhålla ett arbete, som finns i landet. Den 

relativa ungdomsarbetslösheten, kvoten mellan ungdomsarbetslöshet och vuxenarbetslöshet, 

har under de senaste 20 åren legat på en relativt jämn nivå mellan 2,27 (2002) och 2,6 (2007), 

vilket innebär att ungdomsarbetslösheten varit ungefär dubbelt så hög som arbetslösheten för 

de över 25 år men inte nämndvärt ökat eller minskat i förhållande.  Nedan försöker vi, utifrån 

faktorer som enligt teorierna är de relevanta, förklara varför dessa höga arbetslöshetssiffror 

återfinns bland spanska ungdomar. 

6.1.1 Standardisering och Stratifiering 

Vad vi kan utröna har Spanien ett delvis standardiserat utbildningssystem och även om 

utbildningarna skiljer sig något mellan de autonoma regionerna är det 

utbildningsdepartementet som satt riktlinjerna för hur systemet ska vara uppbyggt. Spanien 

erbjuder få möjligheter till lärlingsutbildningar, men åtgärder som riktat sig mot ett mer 

stratifierat utbildningssystem har genomförts, även om detta inte skett uttryckligen, men dessa 

har haft lågt deltagande och utbildningarna har inte överensstämt med efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Kravet på två av utbildningsformerna var att dessa skulle vara av socialt 

och allmänt intresse vilket har lett till att utbildningarna blev omoderna och inte ger eleverna 

möjlighet till yrkesförberedning inom ett efterfrågat område. Således tyder detta på att det 

även finns en viss grad av stratifiering i utbildningssystemet men att de lärlingsutbildningar 

som utformas, inte tydligt har haft en koppling till arbetsmarknadens efterfrågan.  

En aspekt att ta i beaktning är att ett standardiserat utbildningssystem i högre grad kan leda till 

ungdomsarbetslöshet, än ett stratifierat utbildningssystem, då det inte ger individen samma 

möjligheter till att anskaffa sig praktiska färdigheter inom ett yrke. Detta kan vara 

problematiskt vid inträde på arbetsmarknaden men behöver inte omfatta samma problematik 

under den fortsatta karriären eftersom individer från ett standardiserat utbildningssystem har 

en bred utbildningsgrund att stå på. Ett stratifierat utbildningssystem innebär en mindre 

komplicerad övergång till arbetsmarknaden men det kan visa sig problematiskt under senare 

delen av individers karriärer om det skulle ske strukturella förändringar eller om individen 

utbildas i ett yrke som inte marknaden efterfrågar. Då stratifierat utbildningssystem innebär 
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mer yrkesspecifika inriktningar skulle en minskad efterfrågan på dessa yrkesinriktningar 

möjligen öka risken att dessa individer skulle bli arbetslösa och tvingas omskola sig till ett 

annat yrke. Detta skulle kunna förklara en del av ungdomsarbetslösheten i Spanien, då de 

stratifierade utbildningar som erbjuds inte matchar de arbeten som finns tillgängliga.    

Plan FIP, där en åtgärd inom planen var att erbjuda den arbetslöse yrkesförberedande 

utbildning, är i teorin en reform som skulle kunna öka stratifieringen eftersom dessa 

utbildningar inte behövde vara av socialt och allmänt intresse. Dock är denna plan till för 

ungdomar som är arbetslösa och redan har fått ta del av den allmänna skolgången, även om de 

inte alltid fullföljt den. Samtidigt hade planen ett lågt deltagande vilket tyder på att få 

ungdomar fullgjort denna yrkesförberedande utbildning.  

6.1.2 Olika typer av arbetslöshet 

Friktionsarbetslöshet 

Ungdomar i Spanien får ett begränsat stöd för att finna arbete efter avslutade studier och få 

känner till de stöd de är berättigade till. Det är INEMs uppgift att driva de offentligt 

tillhandahållna arbetsförmedlingarna för att kunna matcha arbetssökande med tillgängliga 

arbeten. Även om friktionsarbetslöshet sällan ses som ett problem så utgör det ändå en 

bidragande faktor till den höga ungdomsarbetslösheten i Spanien. Detta eftersom ungdomarna 

är dåligt informerade om den hjälp de kan få och således inte kan matchas med ett arbete i ett 

tidigt stadie.   

När EU införde pilotprojektet som skulle stödja de länder med högst arbetslöshet gick stor del 

av det finansiella bidraget till de offentligt tillhandahållna arbetsförmedlingarna, vilket kan 

ses som ett led i att minska friktionsarbetslösheten, då det är dessa som matchar arbetssökande 

med sysselsättning.  

Strukturell arbetslöshet 

Den strukturella arbetslösheten i Spanien torde vara en av de största bidragande orsakerna till 

den höga ungdomsarbetslösheten. Detta eftersom det finns en överutbildning i landet som 

innebär att man inte tar tillvara på den kunskap som finns hos utbildade ungdomar, då de 

måste acceptera arbeten under deras kompetensnivå. Detta har i sin tur lett till att lågutbildade 

ungdomar trängts bort från arbeten som traditionellt sett inte kräver en hög utbildning, av de 

högutbildade ungdomarna. Således står högutbildade ungdomar med arbeten som inte matchar 

deras kvalifikationer och lågutbildade unga blir utan arbete.  
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En annan orsak som skulle kunna förklara en hög strukturell arbetslöshet är obenägenheten 

som finns att flytta från sin hemregion. Då det finns en stor regional spridning av 

ungdomsarbetslösheten i Spanien skulle många ungdomar gynnas av att flytta till de regioner 

där det finns fler arbeten och lägre arbetslöshet. Dock är Spanien ett förhållandevis stort land 

till ytan och intern migration kan vara svårt att genomföra både till följd av detta och på grund 

av de psykologiska aspekter som innefattas i en flytt.   

Ytterligare kan de höga avhoppen som sker från gymnasiet förklara den höga 

ungdomsarbetslösheten då de spanska ungdomarna inte går ut med den kompetens som krävs 

för att komma in på arbetsmarknaden. Det ska även framhållas att ungdomar som går ut med 

gymnasiekompetens har svårigheter att finna ett arbete, men ungdomar utan utbildning 

tenderar att ha det ännu svårare. De ungdomar som lättast erhåller ett arbete efter avslutad 

examen är som tidigare nämnts ungdomar med yrkesförberedande utbildning och det är dessa 

som efterfrågas på arbetsmarknaden. Eftersom det finns en hög efterfrågan på de flesta 

ungdomar som gått en yrkesförberedande utbildning torde åtgärder som syftar till detta 

minska den strukturella arbetslösheten i landet. Vilket i Spaniens fall inte skett då 

utbildningsåtgärderna inte matchat de yrken som efterfrågas och än heller haft ett högt 

deltagande.   

Att använda plan FIP är en fördelaktig åtgärd för att se vilka kompetenser som individer 

saknar för att kunna erbjuda dem omskolning för att erhålla arbete. Denna plan är gynnsam i 

teorin men problematiken kring denna ligger i det låga deltagandet och den låga frekvens som 

erhåller ett fast heltidsarbete efter deltagande i planen. Planen är även gammal, då den 

infördes 1985 vilket kan vara en möjlig förklaring till att den inte är lika fördelaktig i 

praktiken som i teorin, då mycket har skett i landet de senaste decennierna.  

Konjunkturell arbetslöshet 

Diagrammet visar en skattning av den konjunkturella ungdomsarbetslösheten under de senaste 

10 åren, vilket visar det glidande medelvärdet och den faktiska ungdomsarbetslösheten. Den 

konjunkturella arbetslösheten kan utläsas när den faktiska ungdomsarbetslösheten ligger över 

det glidande medelvärdet. Således kan man se hur stor del av ungdomsarbetslösheten som 

beror på konjunkturella nedgångar.  
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Det vi kan utläsa är att under åren 

2002-2004 var 

ungdomsarbetslösheten ca 2 

procentenheter över medelvärdet på 

20,88 % som kan tolkas att denna 

del var konjunkturell arbetslöshet 

medan storleken på medelvärdet 

berodde på friktion och strukturell 

arbetslöshet. Vilket är troligt då det 

skedde en nedgång i 

världsekonomin under början av 2000-talet. Även under åren 2009-2011 var 

ungdomsarbetslösheten högre än det glidande medelvärdet som var 33,7 % vilket vi anser 

rimligt då Spanien drabbades hårt av den finansiella krisen. Då ungdomsarbetslösheten under 

tidigare nämnda år låg på 37,8; 41,6 respektive 46,4 procent visar tydligt att den 

konjunkturella arbetslösheten var hög under denna period. Då Spanien redan har en hög 

ungdomsarbetslöshet skapar en 25 procentig ökning i konjunkturell arbetslöshet en förvärrad 

situation för landet.  

Spanien har som tidigare nämnts drabbats hårt av den pågående finanskrisen när det kommer 

till arbetslöshet och då främst vid ungdomsarbetslöshet, då denna ökat mer än den generella 

arbetslösheten.  Förklaringar till att den konjunkturella arbetslösheten varit och är så hög kan 

exempelvis vara att ungdomars löner har ökat för mycket i förhållande till andra löner, vilket 

kan förklaras av att det inte varit minimilöner som legat till grund för lönesättningen utan 

kollektivavtal. Eftersom att lönerna i Spanien har ökat mest för ungdomar är den 

konjunkturella arbetslösheten för denna grupp hög nu i och med finanskrisen och dess 

efterdyningar. Eftersom att tillfälliga kontrakt är vanliga bland ungdomar har dessa inte fått 

fortsatta anställningar när landet gått in i lågkonjunktur och detta kan även det förklara 

Spaniens höga ungdomsarbetslöshetssiffror. 

När parlamentet 2010 godkände arbetsmarknadsreformen för att mildra krisens omfattning 

och stimulera ekonomin, underlättade de för företag att säga upp fast anställda. Detta i 

kombination med ökade besparingar och pensionssänkningar kan ytterligare ha bidragit till en 

förhöjd ungdomsarbetslöshet eftersom konkurrensen om arbeten ökade och ungdomar tillhör 

den grupp som har lägst erfarenhet och kompetens.  
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Figur 7: Skattning av konjunkturell arbetslöshet Spanien (Eurostat, 

2012b) 
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För att minska den konjunkturella arbetslösheten gick EU in och finansiellt stöttade Spaniens 

arbetsmarknadspolitik för att främja ungdomsarbeten. Dock är denna åtgärd inte färdig och 

effekterna av den har därför inte kunnat urskiljas.   

6.1.3 Segmenterad arbetsmarknad 

Det finns en tydlig segmentering på den spanska arbetsmarknaden. Ungdomar tillhör den 

sekundära arbetsmarknaden och har ofta tillfälliga kontrakt och ostabila arbetsförhållanden. 

Desto lägre utbildning ungdomen har ju hårdare drabbad är denne av arbetslöshet och desto 

svårare har den att bryta mönstret och komma in på den primära arbetsmarknaden med fasta 

och stabila arbetsförhållanden.  

De ungdomar som har en eftergymnasial utbildning skulle tidigare ha sökt sig till den primära 

arbetsmarknaden men i och med att arbetslösheten ökat har det blivit svårare för dessa att 

erhålla ett heltidskontrakt på denna arbetsmarknad vilket medfört att de sökt sig till den 

sekundära arbetsmarknaden. Detta har lett till en undanträngningseffekt som inneburit att 

ungdomar som tidigare kunde erhålla arbete inom den sekundära arbetsmarknaden nu hamnar 

i arbetslöshet och välutbildade ungdomarna tvingas acceptera arbeten som ligger under deras 

kvalifikationsnivåer.  

För att minska arbetsmarknadssegmentering införde regeringen 2006 ”avtalet för förbättrad 

tillväxt och sysselsättning”, genom att göra tillfälliga kontrakt till fasta samt öka incitamenten 

för tillsvidareanställningar, dock har effekterna av detta avtal inte kunnat skönjas.  
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6.2 Nederländerna 

Bland de nederländska ungdomarna är de få som räknas som arbetssökande, både om man ser 

till de siffror som presenteras av Eurostat men även utifrån den andel som faller inom 

definitionen NEET. Endast 3,8 % av ungdomar i Nederländerna går under denna definition 

och ungefär en tredjedel av dessa söker aktivt ett arbete, vilket således omfattar en liten andel 

av det totala antalet ungdomar. Den relativa ungdomsarbetslösheten var under början av 1990-

talet relativt låg i landet, men steg där efter under slutet av årtiondet. Efter denna stigning har 

kvoten fluktuerat och under 2011 var kvoten nere på 2, vilket innebär att arbetslösheten bland 

ungdomar var dubbelt så hög som arbetslösheten för vuxna.  Nedan försöker vi, utifrån 

faktorer som enligt teorierna är de relevanta, ge en förklaring till varför dessa låga siffror av 

ungdomsarbetslöshet återfinns i Nederländerna.  

6.2.1 Standardisering och Stratifiering 

Nederländerna kännetecknas av ett högt stratifierat utbildningssystem då ungdomar från 12 

års ålder kan välja olika utbildningslinjer för sina fortsatta studier och utbildningssystemet 

kombinerar teori med praktik. Det finns problem med att många studenter hoppar av skolan 

och regeringen arbetar mot att reducera dessa nivåer av skolavhoppare. De har många 

åtgärder för att försöka behålla eleverna i skolan och de har även infört en 

kvalifikationsexamen för att ge ungdomar den nödvändiga utbildningsbasen de behöver för att 

erhålla ett arbete. Många åtgärder syftar även till ett erbjuda ökad praktik i skolan, 

yrkesutbildande praktik samt lärlingsutbildningar för att minska glappet mellan utbildning och 

arbete, vilket även det påvisar att landet har ett stratifierat utbildningssystem. Att arbetsgivare 

och fackföreningar har inflytande på utbildningen och menar på att det finns ytterligare 

framsteg som kan göras i matchningen mellan innehållet i yrkesutbildningen och deras krav, 

visar på ett utbildningssystem som är stratifierat och som arbetar mot förbättringar. Länder 

som har högt stratifierat utbildningssystem har jämförelsevis låg arbetslöshet då utbildning 

matchar arbetsmarknad bättre än vid ett standardiserat utbildningssystem. Detta är något som 

tydligt kan ses i Nederländerna då ungdomsarbetslöshet sjunker med stigande utbildningsnivå, 

vilket kan vara en faktor som påverkar att Nederländerna har låg ungdomsarbetslöshet.   

6.2.2 Arbetslöshet 

Friktionsarbetslöshet 

Nederländerna har kedjan för arbete och inkomst för att finna sysselsättning till de arbetslösa. 

De arbetslösa registrerar sig och därefter utvärderas chansen för att en arbetssökande ska finna 
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arbete inom sex månader och sedan placeras de i två grupper. Den ena gruppen anses vara 

redo för arbete och den andra gruppen måste införskaffa en utbildning innan de kan börja 

arbeta. Arbetet minskar den kortsiktiga arbetslösheten, och därigenom friktionsarbetslösheten, 

genom att de hjälper arbetssökande med antingen utbildning eller arbete. Nackdelen är de 

hårda krav för att erhålla socialbidrag eller arbetslöshetsersättning som gör att många 

ungdomar inte registrerar sig, vilket kan försvåra arbetet med friktionsarbetslöshet. Dessa 

höga krav medför även att ungdomar tvingas söka arbete för att få en inkomst, vilket i sin tur 

minskar arbetslösheten.  

Nederländerna har ytterligare en åtgärd för att matcha arbetssökande med rätt arbete, vilken är 

att uppmuntra arbetsgivare och andra organisationer att tillgängliggöra fler ungdomsarbeten 

och därigenom minska friktionsarbetslösheten. För att uppmuntra arbetsgivarna erbjuder 

staten skatteavdrag om de anställer arbetslösa ungdomar, vilket även de minskar 

friktionsarbetslösheten, för att på så sätt göra det förmånligare att anställa ungdomar jämfört 

med vuxna arbetare. Detta är endast en fördelaktig strategi för ungdomar.    

Strukturell arbetslöshet 

En faktor som minskar den strukturella arbetslösheten är att Nederländerna är ett litet land och 

många stora städer ligger nära varandra, vilket möjliggör pendling och därigenom ger 

arbetssökande möjlighet att arbeta på en annan ort. Då strukturell arbetslöshet kan minskas 

om det finns yrken som matchas med arbetslösa på en annan ort utgör detta inget problem och 

då städerna är närliggande ökar även chansen att arbetsökande kan få information om dessa 

yrken.  

Även faktorn att Nederländerna har ett stratifierat utbildningssystem påverkar den strukturella 

arbetslösheten i den mån utbildning matchar arbetsmarknad. Därigenom uppstår inte en 

arbetslöshet som beror på att ungdomar innehar en utbildning som inte efterfrågas. Denna 

faktor leder även till att minska problemet med överutbildning, i och med att utbildning är 

yrkesinriktad är det få ungdomar som erhåller ett arbete lägre kvalificerat än vad deras 

utbildning har gett dem behörighet till. Däremot finns det en åtgärd i Nederländernas arbete 

mot ungdomsarbetslöshet som kan öka och bidra till att överutbildning uppstår och det är 

programmet ”Work-first”. Detta program syftade till att ge arbetslösa arbeten direkt och 

menade på att alla arbeten är bättre än ingenting. Vid denna åtgärd kan det hända att 

ungdomar erhåller ett arbete lägre än vad de är kvalificerade till, då resonemanget säger att de 

bör erhålla detta arbete snarare än att vara arbetslös.   
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Figur 8: Skattning av konjunkturell arbetslöshet Nederländerna 

(Eurostat, 2012b) 

Utbildning är en viktig aspekt med hänsyn till den strukturella arbetslösheten bland 

ungdomar. Detta görs tydligt då mer än hälften av de ungdomar som var arbetslösa 2002 inte 

hade uppnått en kvalifikationsexamen, vilket således visar på vikten av att ha en utbildning 

för att äntra arbetsmarknaden. Utan utbildning har man svårt att konkurera med högre 

utbildade ungdomar och uppnår således inte de krav arbetsgivare har för anställning. Detta är 

något de styrande i landet tagit fasta på och många åtgärder för att minska 

ungdomsarbetslösheten syftar till få ungdomar att stanna kvar i skolan. En annan åtgärd som 

håller strukturell arbetslöshet låg är det mål som regeringen har förbundit sig till vilket 

innebär att 50 % av en årskull ska studera på högskola år 2020. Detta visar på att 

Nederländerna är måna om att utöka ungdomars utbildning och lägger stor vikt vid att de ska 

införskaffa kunskap på högre nivåer som kommer med universitetsutbildningar. Om fler 

ungdomar studerar längre skulle detta kunna leda till att missmatchningar minskar, om fallet 

är sådant att ungdomarna erhåller utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta 

skulle mycket väl kunna vara fallet i Nederländerna då aktörer på arbetsmarknaden har 

medinflytande i utbildningarnas utformning. 

Konjunkturell arbetslöshet 

Nederländernas ungdomsarbetslöshet påvisar 

samma händelseförlopp som Spanien då 

arbetslösheten ligger över det glidande 

medelvärdet under åren 2003-2004 samt åren 

2009-2011, år då det skett nedgångar i 

världsekonomin. Den faktiska 

ungdomsarbetslösheten ligger som mest 2 

procentenheter över det glidande medelvärdet 

dessa år. Då ungdomsarbetslösheten är låg i 

Nederländerna utgör detta dock en stor 

procentuell förändring av ungdomsarbetslösheten 

med ca 30 %, även om den faktiska ungdomsarbetslösheten fortfarande är relativt låg.  

 

Utifrån tabell 2 (sida 16) visas att ungdomsarbetslöseten ökat något under den ekonomiska 

krisen men inte nämnvärt mycket. Detta kan bero på att regeringen utvecklat åtgärder för att 

motverka arbetslösheten under denna period. En åtgärd är att visstidskontrakten förlängts och 

arbetsgivare har getts möjlighet att anställa ungdomar under en längre period innan de måste 
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erbjuda fast anställning. Detta kan ha ökat möjligheten att anställa ungdomar när det är 

oroliga tider utan att arbetsgivare behövt erbjuda en fast anställning, särskilt då de inte kan 

utröna hur framtiden kommer se ut och hur länge de har möjlighet att erbjuda arbeten. Denna 

åtgärd kan ha minskat risken för arbetsgivarna samtidigt som den gett ungdomar möjlighet till 

tillfälligt arbete, dock är nackdelen att dessa ungdomar är de som förlorar arbetet först om 

arbetsgivarna tvingas säga upp personal.   

Ungdomars minimilöner har även blivit sänkta vid två tillfällen för att stimulera 

sysselsättning, löner anpassades till en marknadsmässig nivå för att ge arbetsgivare en 

anledning till att anställa mindre kostsam personal. Denna åtgärd bidrar till att fler ungdomar 

återgår till skolan då dessa får mindre betalt på sitt arbete och att den konjunkturella 

arbetslösheten minskar.  

6.2.3 Segmenterad arbetsmarknad 

Nederländerna har inga stora problem gällande en segmenterad arbetsmarknad. Detta då 

många som arbetar på tillfälliga kontrakt i låglönearbeten, är studenter som arbetar extra 

under sina studier. Detta är inte något som regeringen anser problematiskt och därför görs 

inga ansatser till åtgärder. Dessutom brukar dessa tillfälliga kontrakt leda till 

tillsvidarekontrakt vilket gör övergången från den sekundära marknaden till den primära 

marknaden tämligen enkel i Holland. Dock har åtgärden som förlängde visstidskontrakten 

förvärrat segmenteringen något, vilket komplicerar möjligheten för ungdomar att erhålla fasta 

kontrakt.  

Regeringen har även infört en åtgärd för de som innehar ett fast kontrakt som ska motverka att 

ungdomar förlorar sina arbeten först vid uppsägning. Istället för att arbetsgivarna går enligt en 

sist in/först ut princip har denna policy ändrats så arbetsgivare ska använda den s.k. 

”reflektions principen” som innebär att uppsägningarna ska återspegla åldersammansättningen 

i arbetskraften. Därigenom fördelas uppsägningarna mellan äldre och yngre, vilket i sin tur 

motverkar segmentering då ungdomar inte nödvändigtvis blir arbetslösa först. 
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7. Slutsats 

Sett till andelen arbetslösa ungdomar i de båda länderna, både utifrån den procentuella 

andelen arbetslösa men även vid måttet NEET, kan tydliga skillnader urskiljas. Nederländerna 

har under lång tid haft en låg ungdomsarbetslöshet medan Spanien haft en betydligt högre, 

som ytterligare ökat under krisen. Sett till den relativa ungdomsarbetslösheten kan man 

urskilja att kvoten fluktuerat i Nederländerna medan den i Spanien varit på en relativt jämn 

nivå under de senaste 20åren.  De spanska ungdomarna har inte fått det sämre än sina äldre 

motsvarigheter under krisen, eftersom att arbetslösheten bland ungdomarna har ökat i stort 

sett samma takt som arbetslösheten för vuxna.  I Nederländerna däremot kan man se att 

kvoten varit lägre än för Spanien, men att den steg under senare delen av 2000-talet, vilket 

innebar en försämring för ungdomarna på arbetsmarknaden. Under de senaste åren har kvoten 

återigen sjunkit vilket kan innebära att försämringen för ungdomarna berodde på krisen och 

att de under recessionen var de som drabbades hårdast. En förklaring till att den relativa 

ungdomsarbetslösheten har fluktuerat kan vara att Nederländerna är känsligt för 

konjunktursvängningar.    

Standardisering och Stratifiering 

Utifrån det som presenterats i ovanstående avhandling och analys kan vi dra slutsaster om att 

det råder stora skillnader mellan Spaniens och Nederländernas ungdomsarbetslöshet och att 

dessa beror på flertalet orsaker. En av de slutsatser vi kan dra är skillnaden beträffande de 

olika utbildningsystemen i länderna. Nederländerna har vad som tydligt kan betraktas som ett 

stratifierat utbilningssystem, med mycket praktik och lärlingsarbeten, medan Spaniens 

utbildningssystem emellertid är mer svårdefinierat i termer av stratifiering och 

standardisering. Landets utbildningssystem är inte lika stratifierat som Nederländernas, men 

har inte heller en helt standardiserad utformning, således finner vi inte tillräckligt starka 

argument för att Spaniens utbildningssystem endast har en av dessa utformningar.  

Då Spanien har en tämligen lägre grad av stratifiering inom utbildningssystemet sker en större 

missmatch mellan utbildning och arbete jämfört med Nederländerna där övergången är 

smidigare och utbildning är bättre anpassat efter arbetsmarknadens efterfrågan. Förvisso har 

Spanien åtgärder som går mot ett stratifierat system men dessa åtgärder har inte visat sig 

framgångrika eller utbildat ungdomar med de yrkeskunskaper som efterfrågas. Nederländerna 

som redan har ett stratifierat system har även de åtgärder som berör utbildning, men dessa 

syftar till att utöka och förbättra systemet ytterligare, med avsikten att minimera 

ungdomsarbetslösheten.    
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Friktionsarbetslöshet 

Gällande friktionsarbetslösheten har båda länderna tillvägagångssätt för att minska 

friktionslösheten bland ungdomar. Nederländerna har kedjan för arbete och inkomst och 

Spanien har INEM, men det verkar dock som att Nederländernas metod varit mer fördelaktig 

sett till arbetslöshetssiffror bland ungdomar. Anledningar till detta anser vi är att 

Nederländerna har ett system vilket erbjuder utbildning, praktik eller arbete till ungdomar, 

som behöver hjälp och stöd, samt att de även satt in åtgärder för att ytterligare bistå ungdomar 

med sysselsättning. I Spanien däremot får ungdomar begränsat stöd och att INEM finns till 

förfogande är det få ungdomar som har vetskap om. Spanien har till skillnad från 

Nederländerna fått EU bidrag för att underlätta och stödja arbetet med att finna sysselsättning 

till ungdomar vilket även det tyder på att friktionsarbetslösheten är ett större problem i 

Spanien. Då arbetet med att minska friktionsarbetslösheten ser olika ut anser vi kan vara en 

bidragande faktor till att ungdomsarbetslösheten är högre i Spanien än i Nederländerna.   

Strukturell arbetslöshet  

Beträffande den strukturella arbetslösheten har Spanien en större problematik kring detta än 

Nederländerna vilket beror på flera anledningar. Spanien har exempelvis en högre grad av 

överutbildning än Nederländerna, vilket leder till att de spanska högutbildade ungdomarna 

tvingar ut de lågutbildade från arbetsmarknaden, i och med den hårda konkurrensen om 

arbeten. Därigenom blir rivaliteten hårdare som de lågutbildade ungdomarna i Spanien möter 

eftersom det både är högre utbildade ungdomar och mer erfarna vuxna de tvingas konkurrera 

med om arbeten. Överutbildning existerar även i Nederländerna men inte i samma grad och 

utgör därför inte något större problem för ungdomsarbetslösheten. Att de olika länderna har 

olika utbildningssystem kan även vara en bidragande faktor till den strukturella 

arbetslösheten. Detta då det stratifierade utbildningssystemet i Nederländerna matchar 

utbildning med arbeten i högre grad än det mer standardiserade utbildningssystemet i Spanien 

vars arbetsmarknad efterfrågar andra yrken och utbildningar än de allmänna utbildningar 

ungdomarna har.  

De geografiska skillnaderna och obenägenheten att flytta i Spanien är ännu en anledning som 

kan tänkas bidra till högre ungdomsarbetslöshet än i Nederländerna. Då Spanien är större till 

ytan och avstånden mellan städerna är längre och därigenom blir pendling inte ett lika enkelt 

alternativ som i Nederländerna. Att spanska ungdomar även är obenägna att flytta ifrån sina 

hemregioner gör att de mister möjligheter att finna arbete som eventuellt kan finnas på annan 

ort. Detta skiljer sig åt från Nederländerna då ungdomarna har större möjligheter till pendling 
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mellan städer då dessa är närliggande och information om arbeten på annan ort troligtvis är 

lättare att tillgå.  

Båda länderna har stora problem med avhopp från skolan, men då Spanien redan har 

svårigheter med hög ungdomsarbetslöshet blir det ännu besvärligare för outbildade ungdomar 

att ta sig in på arbetsmarknaden och konkurrera med utbildade ungdomar. Båda länderna har 

åtgärder för att minska detta, Nederländerna har åtgärder som innebär att ungdomarna ska 

kvarhållas i skolan och Spanien införde 2006 en plan för att minska avhoppen bland 

ungdomar. Skillnaderna mellan dessa ligger i att Nederländerna tydligt under flera år arbetat 

med problemet medan Spanien inte införde åtgärder för ens 2006, som vad vi kunde finna inte 

angav specifika åtgärdspunkter.   

Konjunkturell arbetslöshet 

Den konjunkturella arbetslösheten har drabbat Spanien hårdare än Nederländerna. Tabellerna 

som finns redovisade under respektive land visar på att Spaniens ungdomsarbetslöshet stigit 

under hela krisen medan det i Nederländerna nästintill återgått till tidigare siffror. Krisen har 

förvärrat den ekonomiska situationen i Spanien vilket även det påverkat arbetslösheten 

negativt på ett sätt som inte skett i Nederländerna. Nederländerna har dessutom satt in extra 

åtgärder under krisen för att motverka att ungdomsarbetslösheten skulle öka, exempelvis 

sänkte de minimilönerna för ungdomar samt förlängde visstidskontakten, som endast ska gälla 

fram till 2014. Spaniens reformer å andra sidan har försvårat situationen för ungdomarna och 

bidragit till att ungdomsarbetslösheten ökat ytterligare. Detta kan vara bidragande orsaker till 

att den konjunkturella ungdomsarbetslösheten är högre i Spanien än i Nederländerna. 

Segmenterad arbetsmarknad  

En segmenterad arbetsmarknad kan påverka arbetslöshet då den sekundära arbetsmarknaden 

består av lågavlönade, korta anställningar med hög omsättning, och om den marknaden är 

stor, finns det fler människor som är arbetslösa då de har problem att finna fasta arbeten. Den 

sekundära arbetsmarknaden är större i Spanien än i Nederländerna och mycket beror på den 

överutbildning som sker då utbildade ungdomar som borde få arbete inom den primära 

sektorn, istället måste ta arbete inom den sekundära sektorn vilket förvärrar situationen för 

ungdomar med lägre utbildning. Dessutom är det många ungdomar som befinner sig i den 

sekundära sektorn som har svårigheter att övergå till den primära sektorn. I Nederländerna 

däremot är det många ungdomar som befinner sig i den sekundära sektorn men flera av dessa 

är studenter och har arbetena som extrajobb. Dessutom är det ingen svår övergång till den 

primära sektorn, då dessa arbeten utgör en språngbräda till fasta arbeten. 
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Att finna likheter mellan de båda länderna har visat sig vara svårt då länderna har olika 

uppbyggnad och för att de valt att tackla ungdomsarbetslösheten på två helt skilda sätt. 

Spanien har haft en genomgående högre ungdomsarbetslöshet än Nederländerna det senaste 

decenniet och när ungdomsarbetslösheten var på väg neråt drabbades landet hårt av den 

finansiella krisen. De åtgärder som landet då infört för att mildra krisens omfattning har 

ytterligare försvårat för de arbetslösa ungdomarna och skapat en ökad arbetslöshet, genom 

åtstramningar och uppsägningar.  Utöver detta är flera av Spaniens åtgärder som specifikt 

inriktar sig på ungdomar förlegade och omoderna och få har införts under de senaste åren. 

Detta till skillnad från Nederländerna vars åtgärder för ungdomar är många och relativt 

aktuella, då flera av dessa implementerats under 2000-talet, flertalet med den senaste 

finanskrisen i åtanke. Därigenom har Nederländerna kunnat hålla sin ungdomsarbetslöshet låg 

och således kan de se som ett framgångsrikt exempel när det kommer till åtgärder för att 

minska ungdomsarbetslöshet. Spanien har det generellt sätt sämre gällande de faktorer som vi 

undersökt som rör arbetslöshet bland ungdomar.  

Även om de teorier som presenterats inte kan förklara all ungdomsarbetslöshet som existerar i 

länderna kan de bidra till en förståelse då de tydligt är förknippade med ungdomsarbetslöshet 

eller arbetslöshet som sådan men då sedda utifrån ett ungdomsperspektiv.   

8. Förslag på vidare forskning 

 

En aspekt som vore intressant att undersöka närmare är beträffande ländernas åtgärder mot 

ungdomsarbetslöshet. Då båda länderna har infört ett flertal åtgärder kan man gå djupare in på 

dessa åtgärder och undersöka vilken påverkan dessa har på ungdomsarbetslösheten och 

urskilja om åtgärderna är effektiva eller inte. I denna uppsats framgår det i vissa fall om 

åtgärden haft en positiv effekt, men inte i vilken omfattning, och gällande vissa åtgärder 

framgår det inte alls vilken effekt det haft. Således vore det fördelaktigt om en sådan 

undersökning skulle göras.   

En annan möjlig aspekt är att göra en liknande undersökning när krisen och större delen av 

dess efterdyningar är över, för att se vilken faktiskt påverkan krisen hade på 

ungdomsarbetslösheten. Som det är nu har Spanien fortfarande ekonomiska problem på grund 

av krisen och det är svårt att utgöra hur stor del av ungdomsarbetslösheten som kan förklaras 

av krisen och hur stor del som kan förklaras av bristande åtgärder.  
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Bilaga 

 

 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ungdomsarbetslöshet 22,2% 22,6% 22,0% 19,7% 17,9% 18,2% 24,6% 37,8% 41,6% 46,4% 

Generell arbetslöshet 11,4% 11,4% 10,9% 9,2% 8,5% 8,3% 11,3% 18,0% 20,1% 21,7% 

Tabell 1: Arbetslöshet i procent i Spanien (Eurostat, 2012a) (Eurostat, 2012b) 

 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ungdomsarbetslöshet 5,4 % 7,3 % 9,0 % 9,4 % 7,5 % 7,0 % 6,3 % 7,7 % 8,7 % 7,6 % 

Generell arbetslöshet 3,1 % 4,2 % 5,1 % 5,3 % 4,4 % 3,6 % 3,1 % 3,7 % 4,5 % 4,4 % 

Tabell 2: Arbetslöshet i procent i Nederländerna (Eurostat, 2012a) (Eurostat, 2012b) 

 

År  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ungdoms-

arbetslöshet (%) 
6,2 7,7 8,2 12, 11,9 9,3 8,1 7,0 6,1 5,0 5,4 7,3 9,0 9,4 7,5 7,0 6,3 7,7 8,7 7,6 

Vuxen-arbetslöshet 

(%) 

4,5 5,0 5,8 5,9 5,3 4,7 3,6 2,8 2,5 2,0 2,6 3,5 4,3 4,5 3,8 2,9 2,4 3,0 3,7 3,8 

Kvotmått 1,38 1,54 1,41 2,17 2,25 1,98 2,25 2,50 2,44 2,50 2,08 2,09 2,09 2,09 1,97 2,41 2,63 2,57 2,35 2,00 

Tabell 3: Kvot mellan ungdomsarbetslöshet & vuxenarbetslöshet (Nederländerna) (Eurostat, 2012a) (Eurostat, 2012b) 

 

 

År  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ungdoms-

arbetslöshet (%) 32,2 40,7 42,6 39,6 38,2 34,9 31,4 26,1 22,9 21,0 22,2 22,6 22,0 19,7 17,9 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4 

Vuxen-

arbetslöshet (%) 12,9 15,9 17,2 16,4 15,7 14,8 13,3 11,1 9,8 8,8 9,8 9,8 9,4 7,7 7,3 7,0 9,8 15,9 18,0 19,4 

Kvotmått  2,50  2,56  2,48  2,41  2,43 2,36 2,36 2,35 2,34 2,39 2,27 2,31 2,34 2,56 2,45 2,60 2,51 2,38 2,31 2,39 

Tabell 4: Kvot mellan ungdomsarbetslöshet & vuxenarbetslöshet (Spanien) (Eurostat, 2012a) (Eurostat, 2012b) 


