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Beskrivning
Författare: Malin Sahlén.
Larmet har ljudit länge nu. Ungdomsarbetslösheten har stigit obönhörligt sedan 1990-talskrisen och det blir värre för varje gång som ekonomin hackar. Och hur bra ekonomin än går
så lämnar vi kvar ett gäng ungdomar i vänthallen. Varför blev det såhär och vad tänker politikerna göra åt det?
Författaren anser att ett skäl är att utrymmet för det privata företagandet under flera decennier
har krympts. Skat-terna har höjts, reglerna blivit fler och den offentliga sektorn har letat sig in
i marknadens alla hörn. Det inte är så konstigt att entreprenörerna drog öronen åt sig och
tappade lusten att växa. Resultatet har blivit en privat sektor som är alldeles för liten för att
rymma alla som vill få plats.
Dessutom har Sverige sagt tack men nej tack till lågbetalda jobb. När de jobben har rensats
bort så har också alltför många människor förpassats till ett liv i utanförskap, utanför mu-ren.
Ingen skulle gynnas mer av en mark-nadsliberal näringspolitik än just de som i dag står utan
jobb. Listan över nödvändiga refor-mer kan göras lång, och unga i dag kan inte vänta på att
landets politiker ska klara av att börja handla. När ska muren rivas?

Annan Information
Ungdomsarbetslösheten. Så långt tillbaks som det finns tillför- litliga data har arbetslösheten
bland ungdomar varit högre än arbetslöshe- ten bland vuxna. Detta är i och för sig helt
naturligt. En ung människa som för första gången går ut i yrkeslivet tar god tid på sig för att
välja levnads- bana, och kommer därför i normala.
Ungdomsarbetslöshet. Unga behöver få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Genom
anpassade turordningsregler och tydligt jobbfokus i skolan gör vi det lättare för dig som är
ung att få ett jobb. Vi vill också göra så att fler får förmedla de lediga jobb som finns. På så
sätt kan olika arbetsförmedlingar bli specialister.
Ungdomsarbetslöshet kopplat till sämre hälsa genom hela livet. [2017-10-09] Att arbetslöshet
kan vara dåligt för hälsan är väletablerat i tidigare forskning. Nu visar en avhandling vid Umeå
universitet att både ens egen och andras arbetslöshet kan ha bestående negativa
hälsokonsekvenser långt efter återetablering på.
10 jan 2017 . Våra forskare pratar om ungdomsarbetslöshet. Anders Forslund beskriver
ungdomsarbetslösheten och diskuterar hur hög den är i en 16 minuter sevärd föreläsning med
titeln "En förlorad generation? Arbetslösheten bland svenska ungdomar". Anders deltar
tillsammans med Arbetsförmedlingens Clas.
9 aug 2016 . TT rapporterade igår om att ungdomsarbetslösheten faller. Detta är inte
regeringens, politikens eller arbetsmarknadens förtjänst, utan som jag påtalade redan i början
av 2013 beror detta på att vi har allt färre ungdomar sedan 90-talsbabyboomen inte längre
räknas som ungdomar.
3 sep 2013 . Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten i Sverige? Saco har rett olika sätt att
mäta och vilken politik som regeringen bör föra.
Arbetslösheten sjönk under fjolåret, i synnerhet då ungdomsarbetslösheten, som minskade
med 2,6 procentenheter. Det visar den officiella arbetsmarknadsstatistiken, som redovisas av
Statistiska centralbyrån, SCB i Arbetskraftsundersökningarna, AKU. Enligt AKU var under
2015 i genomsnitt 4.837.000 sysselsatta i åldern.
29 dec 2016 . Ungdomsarbetslösheten är fortsatt den stora frågan i Italien. Läget på
arbetsmarknaden förbättras, men inte tillräckligt. Det sade Italiens premiärminister Paolo
Gentiloni vid en presskonferens på torsdagen, enligt Bloomberg News.
Ungdomsarbetslösheten - bara elände eller finns det också möjligheter? Inledning. Ända sedan
den förra stora ekonomiska krisen på 90-talet har ungdomar haft det svårt på arbetsmarknaden
och som det ser ut nu ett drygt decennium senare, har det aldrig sett kärvare ut. Sverige ligger
också i topp inom EU med en.
4 apr 2013 . Den svenska ungdomsarbetslösheten är högre än genomsnittet i Europa, något
som i debatten väckt frågor om statistikens jämförbarhet. Men siffrorna är jämförbara. Det
visar en studie av hur statistiken tas fram i nio europeiska länder.

Arbetsförmedlingen redovisar myndighetens verksamhetsstatistik utifrån.
Arbetsförmedlingens registeruppgifter. Arbetsförmedlingens arbetslöshets- statistik redovisar
olika kategorier av arbetssökande, 16-64 år, som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av
dessa kategorier är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt.
9 okt 2017 . Att vara ung och arbetslös eller bo i ett område med hög arbetslöshet påverkar
hälsan på lång sikt, även om arbetssituationen förändras. En studie vid Umeå universitet, som
bygger på data från longitudinella befolkningsstudier, har analyserat sambanden mellan
arbetslöshet och ohälsa över livsloppet och.
Den stegrande ungdomsarbetslösheten riskerar att leda till att en hel generation unga ställs
utanför samhällsgemenskapen. Samtidigt får kommunerna bära en allt större kostnad för att
hantera vad som är ett ansvar för den nationella politiken. Därför bör alla unga som är
arbetslösa garanteras arbete, studier eller praktik.
26 jun 2015 . I den offentliga debatten hävdas ofta att Sverige har en oroväckande hög andel
unga som står utanför arbetsmarknaden. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB)
arbetskraftsundersökningar var arbetslösheten bland 15 till 19-åringar över 40 procent och
bland 20 till 24-åringar närmare 18 procent i april detta.
11 maj 2012 . Överdrivna siffror om den höga ungdomsarbetslösheten riskerar att skapa en
känsla av hopplöshet bland arbetssökande ungdomar. Ett problem, menar såväl opposition
som allians, men åsikterna om vilka åtgärder som krävs går isär.
Ungdomsarbetslöshet starkt kopplad till betyg. Låga betyg ökar risken för långvarig
arbetslöshet bland unga i områden med många utrikes födda. Det visar en rapport från
Centrum från epidemiologi och samhällsmedicin, CES, Stockholms läns landsting.
Ungdomsarbetslöshet kan ge många negativa konsekvenser på både.
13 dec 2012 . Ungdomsarbetslösheten. Orosmolnen hopar sig över den svenska
arbetsmarknanden och värst är läget för ungdomar där uppemot var fjärde går utan möjlighet
till försörjning. Avanti diskuterar orsakerna till detta enorma slöseri med mänsklig
produktionsförmåga och förklarar varför bara socialismen och.
Kungsholmens västra gymnasium - Arbetsmarknadsutskottets motion. Kungsholmens västra
gymnasium - Arbetsmarknadsutskottets motion (361 kB, pdf). Kategorier: Lokala
Ungdomsparlamentet · Arbetsmarknad · Ungdomsarbetslöshet · Arbetsmarknadsutskottet.
en bakgrund om ungdomsarbetslöshet och utanförskap. Jonas Olofsson1 Lisbeth Lundahl2.
1Professor, Malmö högskola och Ratio. E-post: jonas.kg.olofsson@mah.se. 2Professor, Umeå
uni- versitet. E-post: lisbeth.lundahl@edusci.umu.se. Det mesta talar för att ungas övergångsoch etableringsmönster har föränd-.
13 jul 2017 . Vid en pressfika i dag kunde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson meddela att
ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år (sedan juli 2003). Vilk.
År 2012 var ungdomsarbetslösheten i Sverige 24 %. Miljöpartiet vill skapa nya jobb och fler
utbildningsplatser. Vi vill också göra vägen till första jobbet enklare, genom startcentraler för
unga.
Men ungdomsarbetslösheten slår inte blint, utan träffar framför allt unga som saknar färdig
utbildning. Eftersom kontakter är så viktigt för att hitta jobb i Sverige så är det viktigt att vi
förenklar vägen till det första arbetet. Det gör vi genom att sänka trösklarna: reformera Lagen
om anställningsskydd, tillåt en mer flexibel.
9 aug 2014 . Nästan var fjärde ung person mellan 15 och 23 år är utan jobb. Tittar man
närmare på statistiken är det inte riktigt lika uselt: Det är 13 procent i den åldersgruppen som
helt saknar jobb – de andra studerar i någon form. Men också 13 procent är en alldeles för hög
siffra. Socialdemokraternas Stefan Löfven.
Yepstr är en app-baserad, digital tjänst där hushåll kan få kontakt med 15-21-åringar i

grannskapet som vill hjälpa till med enklare tjänster kring hemmet, familjen och trädgården.
Yepstr förmedlar uppdragen samt hjälper till med betalning och försäkring. Hushållen kan få
hjälp med allt från frukt- och bärplockning,.
31 mar 2014 . Trots relativt låg arbetslöshet i Sverige är ungdomsarbetslösheten högre än i
många andra EU-länder. I en ny rapport har tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle tittat på hur man gör i Tyskland, Österrike, England och Danmark – länder som alla
har lärlingsutbildningar. Forskarna bakom.
4 dec 2017 . En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att ungdomsarbetslösheten nu är den
lägsta på tio år.
17 sep 2015 . Krävande statistik för att förstå ungdomsarbetslöshet. Ungdomsarbetslöshet
Arbetslöshetsmåttet ensamt säger inte mycket om ungdomars utanförskap på
arbetsmarknaden, medger myndighetens statistiker. Men det finns inget enkelt sätt att mäta –
för att kunna diskutera ungdomars etablering på.
Så att våra unga får chans att arbeta. Den höga ungdomsarbetslösheten, som befästes på en
nivå över 20 procent strax efter millennieskiftet, är alltjämt ett stort bekymmer. Även när vi
under senare år haft högkonjunktur, har ungdomsarbetslösheten legat på en hög nivå. Siffror
är höga även om vi beaktar att ungefär hälften.
Unga möter ökade sociala risker – en bakgrund om ungdomsarbetslöshet och utanförskap.
12 apr 2017 . Det är en hiskelig skillnad, vilket visar att länet inte är homogent. Skillnaderna
mellan kommunerna är stora, säger Håkan Lindell, analytiker vid arbetsförmedlingen i
Östergötland. Tendensen för ungdomsarbetslösheten är positiv i Östergötland och i landet som
helhet. I mars var arbetslösheten i gruppen.
10 okt 2017 . Den öppna arbetslösheten uppgick till 4,0 procent av arbetskraften i september,
jämfört med 4,1 procent föregående månad.
22 jan 2016 . Färsk statistik från Arbetsförmedlingen visar att Kungälv har Västsveriges lägsta
ungdomsarbetslöshet. I december var 3,3 procent av 18–24-åringarna i kommunen.
28 Apr 2010. Arbetsmarknadsministern har tappat greppet – Reinfeldt måste agera. Sven Otto
Littorin säger i veckan att han har tappat greppet om ungdomsarbetslösheten. På en pressträff i
veckan säger arbetsmarknadsministern ”Det är en salig blandning. Några är sjuka, några sitter
hemma och spelar TV-spel.
26 Mar 2015 - 4 min - Uploaded by Filmo Cinebox SwedishfilmSverige har jämförelsevis en
hög ungdomsarbetslöshet, som berör många. År 2013 gick nära .
6 maj 2010 . Vissa anser att ungdomsarbetslösheten är en enhetlig grupp medan andra menar
på att den inte är det, utan att man kan dela upp den i flera grupper. Det sägs att det är
avgörande att skilja på unga i gymnasieåldern och de som är äldre, eftersom hälften utav alla
arbetslösa ungdomar (15 - 19) söker jobb.
Sverige har haft en hög ungdomsarbetslöshet i decennier. Vi ser att i en tid med väldigt hög
ungdomsarbetslöshet är det inte rätt tid att höja arbetsgivaravgiften för unga. Lars Jerdén anser
att dagens ungdomsarbetslöshet är ett viktigt problem att få bukt med för att ungdomar ska må
bättre. Så inte undra på att Tysklands.
Arbetslöshet under ungdomsåren ur ett folkhälsoperspektiv. Anne Hammarström.
Arbetslöshet, särskilt bland ungdomar, är ett av de allra allvarligaste problemen i dagens
samhälle. Västvärldens arbetslöshet har ökat påtagligt sedan 1970-talet. I OECD- länderna var
ungdomsarbetslösheten i åldrarna 16 till 24 år cirka fem.
26 feb 2016 . Solnas ungdomsarbetslöshet är nu lägre än den generella arbetslösheten vilket är
unikt i hela regionen och landet. Solnaungdomar är numera en grupp som i högre utsträckning
har jobb än den genomsnittlige…
ÄMNESTAGG - UNGDOMSARBETSLÖSHET. 1 träffar. Rekordlåg ungdomsarbetslöshet.

2017-06-20. Ungdomsarbetslösheten i Enköping är den lägsta på nästan tio år. logo. Kontakta
UNT. Tel: 018-478 00 00 (vxl vard. 8-16). Nyhetstips/redaktionen. Tel: 018-478 14 35. E-post:
72018@unt.se. Sms/mms: 72018.
sociala kapital. Brist på de båda faktorerna i kombination med arbetslöshet kan i förlängningen
leda till ökad brottslighet. Syfte: Syftet med förestående examensarbete var att undersöka de
samband som finns mellan ungdomsarbetslöshet och brottslighet och vilka övriga faktorer hos
ungdomar som påverkar brottslighet.
28 jun 2010 . Ungdomsarbetslösheten skapar ärr som följer med vidare i livet. Bland de dolda
kostnaderna av att vara arbetslös i ung ålder är att lönen flera decennier efteråt kan vara lägre
än för de som inte varit arbetslösa när de var unga. Andra effekter är högre risk för att bli
arbetslös igen och att ungdomar.
Detta avslutande avsnitt börjar med en övergripande beskrivning av de största utmaningarna
som de fem länderna har stått inför och förväntas stå inför när det gäller ungdomsarbetslöshet.
Därefter diskuteras och jämförs insatser i de fem länderna för att bemöta
ungdomsarbetslösheten till följd av den ekonomiska krisen.
Inledning. Ungdomsarbetslöshet - och vanlig arbetslöshet - berör ju många. Filmen går
igenom hur arbetsmarknaden fungerar, vad som driver företag och arbetstagare och orsaken
till att så många inte har jobb. Det kan vara brist på utbildning eller utbildning inom en sektor
där det inte finns arbete, för höga ingångslöner,.
ÖREBRO UNIVERSITET. Akademin för Juridik, Psykologi och Socialt arbete.
Socionomprogrammet. Teorier och metoder i socialt arbete C, 30hp. Examensarbete, 15hp.
Örebro Ht 2012. Författare: Moa Englén Berglöf. Handledare: Karin Hellfeldt.
Ungdomsarbetslöshet. ”En studie om det arbetasmarknadspolitiska.
Tema – Ungdomsarbetslöshet. Arbetslösheten ökade bland ungdomar. Under första kvartalet
2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ
arbetslöshet på 24,4 procent. Här ingår även heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.
Av de arbetslösa ungdomarna var 73 000 män.
4 dec 2017 . Finans- och skuldkrisen har satt sina spår på ungdomsarbetslösheten i Europa.
Grekland ligger högst i EU med en ungdomsarbetslöshet på omkring 40 procent. Sverige ligger
strax över EU-snittet.
En av Arbetsförmedlingens prioriterade målsättningar är att minska ungdomsarbetslösheten.
En väl fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner kommer vara
avgörande för att lyckas med detta. En struktur för en systematisk och långsiktig samverkan
ska byggas utifrån skriftliga överenskommelser.
30 mar 2017 . Ungdomsarbetslöshet. Ingen ung ska vara utan arbete. För socialdemokraterna
är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften. Ingen ung ska vara utan arbete. Ett
ensidigt fokus på skattesänkningar och privatiseringar sänker inte arbetslösheten och skapar
inte fler jobb.
23 maj 2016 . Nu satsar Vellinge kommun och Arbetsförmedlingen på att den relativt låga
ungdomsarbetslösheten ska minska ytterligare. Målet: Inga långtidsarbetslösa ungdomar vid
årsskiftet 2016/17 och en nollvision…
2013. Bekämpa ungdomsarbetslösheten. Vänsterpartiet vill göra stora satsningar för att
bekämpa ungdomsarbetslösheten. Vi föreslår en engångsskatt för de fyra storbankerna. Det
finns goda skäl att ta in en del av de övervinster de gör och i stället sätta dem i produktiv
användning. Engångsskatten skulle finansiera en bred.
Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Europa är hög. Enligt den officiella statistiken från SCB
var 20,3 procent av arbetskraften 15-24 år arbetslösa. Men då ingår även de som studerar på
heltid och samtidigt söker jobb, och de utgör hälften av alla arbetslösa ungdomar. Ett mer

rättvisande sätt att mäta.
Böjningar av ungdomsarbetslöshet, Oräknebart. utrum, Obestämd, Bestämd. Nominativ,
ungdomsarbetslöshet, ungdomsarbetslösheten. Genitiv, ungdomsarbetslöshets ·
ungdomsarbetslöshetens.
”Jag tycker att fler ungdomar borde söka sig till kundtjänstbranschen, det är en jättebra
inkörsport till arbetslivet”, säger 20-åriga Erika Behrens, nyanställd på Ageris. Många unga
som söker jobb får ingen respons från företagen de söker till. Det kan öka risken för att
ungdomar känner sig nobbade och inte söker fler jobb.
Inlägg om Ungdomsarbetslöshet skrivna av rasmusliberal.
Andra titeln i serien Dialogos Express!Ungdomsarbetslösheten är en av de centrala politiska
frågorna i Sverige och i andra jämförbara länder. Ungas etablering på arbetsmarknaden har
blivit mer utdragen, något som framstår är mer tydligt efter de senaste årens ekonomiska kris.
Unga med svag utbildning drabbas av.
4 dec 2017 . Även om arbetslösheten bland unga har minskat något även i Gävleborg så är den
fortfarande högst i landet, tillsammans med Blekinge.
28 dec 2016 . Ville se långsiktiga effekter av ungdomsarbetslöshet. I studien, som leddes utav
Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap, följde man de som gick ut årskurs nio i
Luleå 1981 och 1989. För att visa på långsiktiga effekter av ungdomsarbetslöshet återkom man
till dessa personer när de var i 20- och.
Arbetslösheten bland unga 15-24 år kallas ungdomsarbetslöshet. Arbetslös är den som aktivt
söker arbete och står till arbetsmarknadens förfogande enligt SCB:s
arbetskraftsundersökningar (AKU). Arbetslösheten är högst bland tonåringarna (15-19 år) och
varierar över året. Högst är ungdomsarbetslösheten under det.
Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige. Både i relation till andra länders
ungdomsarbetslöshet och i förhållande till vuxnas arbetslöshet i Sverige. Utvecklingen under
de senaste 10-15 åren har varit negativ. Den här rapporten har tagits fram inom Sacos kansli ur
ett behov av djupare kunskap om situationen för ungdomar.
Vid årsskiftet 2016-17 fanns det både i Helsingforsregionen och Finland som helhet 8 procent
färre unga arbetslösa än det funnits ett år tidigare. I Vanda var deras antal oförändrat. I
Helsingfors uppgick de unga arbetslösa vid årsskiftet till 2 500, i Esbo till 1 400, i Vanda till 1
500 och i Yttre Helsingforsregionen till 2 000.
300 färre arbetslösa ungdomar i Västernorrland: "För tidigt att tala om trendbrott" · Fler fick
jobb i Västernorrland under februari, och framför allt minskade arbetslösheten bland unga.
Medelpad | 14 Feb 2016. Medelpad | 14 Feb 2016. Möjligheterna till jobb efter gymnasiet ökar
– men inte för alla · Allt färre ungdomar går.
15 dec 2015 . Ytterligare höjningar av arbetsgivaravgiften för unga riskerar att leda till att
ungdomsarbetslösheten ökar kraftigt och att utanförskapet växer, betonar Sven-Olov
Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskingschef vid HUI Research. ”De negativa
effekterna av en höjning är mycket större än de positiva.
Engelsk översättning av 'ungdomsarbetslöshet' - svenskt-engelskt lexikon med många fler
översättningar från svenska till engelska gratis online.
24 aug 2017 . I juli månad var 23 ungdomar, vilket motsvarar 3,1 procent av Tjörns ungdomar
arbetslösa. Det är den lägsta noteringen på över nio år. Ungdomsarbetslösheten hade i juli
minskat tre månader i sträck. I hela Västra Götalands län var ungdomsarbetslösheten 8,2
procent. Siffrorna kommer från.
24 jul 2010 . Visst är ungdomsarbetslösheten en av många signaler om att arbetsrätten inte
fungerar. Men ungdomsarbetslösheten passar varken oss, våra företag eller någon annan del
av samhället. Minst av allt passar den de 165000 unga som idag är utan arbete. För dem blir

konsekvenserna uteblivna inkomster.
2 okt 2015 . Arbetslösheten minskade – i synnerhet bland ungdomar – under andra kvartalet
2015. Det visar säsongrensade och utjämnade data ur Arbetskraftsundersökningarna (AKU).
Samtidigt ökade andelen utanför arbetskraften något i åldersgruppen 15-74 år.
22 aug 2017 . Ungdomar i konferens mot ungdomsarbetslöshet. Utan avlönat arbete är det
mycket svårt för unga människor att ta sig ur fattigdom och skapa sig en självförsörjande
framtid. Därför arrangerar SOS Children's Villages International, tillsammans med African
Union Commisson (AUC), en tredagars konferens.
men betraktar sig som arbetssökande. 43 500. AKU, årsmedeltal 2013. Officiell
ungdomsarbetslöshet, enligt internationell standard, 23,6 procent. Ungdomsarbetslöshet
exklusive heltidsstuderande, 12, 2 procent. Ungdomsarbetslöshet, inklusive heltidsstuderande
om alla arbetssökande räknas som arbetslösa, 28,4 procent.
Ungdomsarbetslöshet – en angelägenhet för alla. Arrangör: Mittuniversitetet med
samarbetspartners i Västernorrland och Jämtland. Dag: 30/6 2014 13:00 - 14:00.
Evenemangskategori: Seminarium. Evenemangstyp: Seminarium. Ämnesområde:
Sysselsättning/arbetsmarknad. Ämnesområde 2: Näringsliv. Språk: Svenska.
22 Ungdomsarbetslöshet - Vardagsliv och Samhälle Rantakeisu, U.; Starrin, B. & Hagquist, C.
1996. Lund. Studentlitteratur. Bakgrund och syfte Den här boken går igenom svensk, nordisk,
europeisk och internationell forskning om ungdomsarbetslöshet. Den grundas inte på en
enskild studie om en viss målgrupp, utan den.
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har regeringens uppdrag att minska
ungdomsarbetslösheten genom att främja samverkan lokalt. Som en följd av delegationens
arbete har nästan alla kommuner ingått överenskommelser med Arbetsförmedlingen om lokal
samverkan mot ungdomsarbetslöshet.
14 nov 2017 . Ungdomsarbetslöshet bland unga i Sorsele lägst i landet. Lyssna. Arbetslösheten
i landet minskar visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Totalt är arbetslösheten 7,4 procent
och i Västerbotten ligger samma siffra på 6 procent. Det innebär att arbetslösheten är näst lägst
i hela landet. Glädjande är att.
Europeiska kommissionen. MEMO. Bryssel den 28 maj 2013. EU-åtgärder mot
ungdomsarbetslösheten. Lägesbeskrivning. I mars 2013 var 5,7 miljoner ungdomar arbetslösa i
de 27 EU-länderna, varav 3,6 miljoner i euroländerna. Ungdomsarbetslösheten var 23,5 % i de
27 EU-länderna och 24 % i euroländerna. Den var.
Clas Olsson, Arbetsförmedlingen. Inbjudan till seminarium om ungdomsarbetslöshet. Ung och
arbetslös - vad är problemet? Sverige hade i november 2013 en ungdomsarbetslöshet på 22,6
procent. Varför är den så hög och vad kan man göra åt det? Akademikernas a-kassa bjuder in
till seminarium med bland andra Clas.
Örebro Universitet. Handelshögskolan. Nationalekonomi, C-uppsats 15 poäng. Handledare:
Anders Lunander. Examinator: Linda Andersson. VT2011. Ungdomsarbetslöshet på kort och
långsikt i Sverige - orsaker och samband. Författare: Marina Nilsson 860918.
Vägen till unga jobb går via Jägargatan · Högst ungdomsarbetslöshet och lägst utbildningsnivå.
Nu tas krafttag mot den dystra bilden i Gävle. Insändare | 10 May 2016. Insändare | 10 May
2016.
Vad händer med de ungdomar som hamnar utanför yrkeslivet? Den frågan ställer
nationalekonomen Malin Sahlén i sin bok Ungdomsarbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten i
Sverige har stigit obönhörligt sedan 1990-talet och problemet blir värre för varje gång som
ekonomin hackar. Varför blev det så här och vad tänker.
Ungdomsarbetslöshet. Lättare för unga att få och behålla ett jobb. En egen inkomst och ett steg
in på arbetsmarknaden, det är något många unga drömmer om. Idag är det alldeles för svårt

för unga utan erfarenhet att komma in på arbetsmarknaden. De som väl lyckats ta det där
första viktiga klivet in på arbetsmarknaden.
En nordisk lösning på ungdomsarbetslösheten. I utländska medier fick den svenska
kommunen Söderhamn stor uppmärksamhet genom projektet Jobbresan som betalar
arbetslösa ungdomar att finna jobb i Norge. När Washington Post den 31 oktober skriver att
Sverige löser sina problem med arbetslöshet bland annat.
Hon fick jobb på första försöket – allt färre arbetslösa ungdomar. 12.11.2017 Österbotten.
Ungdomsarbetslösheten går ner i Österbotten. 19-åriga Fanny Sand fick sin yrkesexamen i
juni. I höst fick hon fast anställning som servitör. Allt färre ungdomar går utan jobb i
Österbotten och restaurangbranschen hör till de branscher.
9 jun 2014 . Ungdomsarbetslösheten är för hög. Det är alla riksdagspartierna överens om. Men
hur vill de ta sig an problemet? Vi frågade Kollegas läsare vilka frågor som är de viktigaste
inför valet i höst. Sedan ställde vi de frågorna till de åtta riksdagspartierna. I del 4 handlar det
om ungdomsarbetslösheten.
12 jan 2017 . Arbetslösheten minskar i Gävleborgs län men är fortfarande högst i landet.
Minskningen beror framförallt på att ungdomar har lättare att få jobb, visar.
13 Aug 2016 - 44 minRiksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till
riksdagens uppgifter hör att .
16 apr 2008 . Ungdomsarbetslöshet i Finland. Ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt problem
i hela EU. I Finland har ungdomsarbetslösheten varit speciellt hög, men den har sjunkit
märkbart under de senaste tio åren. Nästan 16 % av de unga är arbetslösa i Finland, medan
genomsnittet i EU är 14,5 % (februari 2008).
Ungdomsarbetslösheten står på dagordningen i lågkonjunkturen, liksom i alla tidigare
lågkonjunkturer. Alla partier är överens om att den är alldeles för hög, skyhög, och att det
krävs krafttag. Tittar man närmare på den officiella statistiken som är tillgänglig för alla visar
det sig att de skyhöga sifforna är missvisande.
2 feb 2011 . Svenska ungdomarna mår allt sämre. En av orsakerna tros vara den ökade
ungdomsarbetslösheten. – Det är extra känsligt under ungdomsåren, säger läkaren Sven
Bremberg på Folkhälsoinstituet till Sveriges Radio. Sedan slutet av 80-talet har antalet
ungdomar med psykiska problem mer än fördubblats,.
Fler äldre på arbetsmarknaden utgör inget hot mot ungdomars möjlighet att få arbete. En
ökning av antalet personer som vill och kan arbeta leder till att fler jobb skapas. Därmed
påverkas inte ungdomsarbetslösheten av höjd pensionsålder. Det är slutsatsen i en ny analys
av nationalekonomiprofessorn Anders Forslund.
29 maj 2017 . SHL ska jobba för minskad ungdomsarbetslöshet. Jönköping Svenska
hockeyligans klubbar ska arbeta för att påverka problem i samhället. – Det behövs mer kraft
och nya samverkansformer för att lösa de samhällsutmaningar som finns idag, säger Johan
Cahling som är en av personerna bakom.
6 jul 2009 . I september var 84 700 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa, vilket är 12 200
personer färre än samma månad föregående år. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 13,9
procent. Den säsongsjusterade och utjämnade siffran var 17,4 procent.
14 apr 2015 . Men vi kan utrota ungdomsarbetslöshet under en politisk mandatperiod och lösa
kompetensförsörjningen. Det skulle gå om vi inför ett lärlingssystem efter den tyska modellen.
De länder som redan prövar det lärlingssystemet har Europas lägsta ungdomsarbetslöshet. I
Tyskland deltar cirka 1,5 miljoner.
13 feb 2017 . Gnesta och Trosa hade länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 6,3 respektive 6,7
procent. Högst ungdomsarbetslöshet hade Oxelösund med 23,4 procent. — I Eskilstuna har

arbetslösheten bland unga minskat rejält under året, säger Kristina Bengtsson,
arbetsförmedlingschef Eskilstuna/Strängnäs.
Krafttag mot ungdomsarbetslöshet. Torsdag 20 september arrangerade Arbetsmarknadsrådet
från Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Oxelösunds kommun en
gemensam konferens för att diskutera olika samarbeten för att minska ungdomsarbetslösheten.
Det är viktigt att ungdomarna utbildar sig.
17 okt 2011 . Sverige har en ungdomsarbetslöshet på 22,9%, vilket är en högre nivå än
genomsnittet i EU, 20,8 % (Källa: Eurostat). Denna höga nivå är ett problem som både
forskare och politiker försöker förklara. Under perioden 29 september till 3 oktober lät
Demoskop allmänheten ge sin syn på orsakerna till att.
Samlingssida för artiklar om ungdomsarbetslöshet.
18 jun 2013 . Debattartikel; Ungdomsarbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är utan tvekan ett
av Sveriges absolut största problem. Enligt den officiella statistiken uppgick
ungdomsarbetslösheten till 25 procent under första kvartalet i år – betydlig högre än hos våra
grannländer Danmark, Finland och Norge. Även om.
Sammanfattning. Denna rapport analyserar den svenska ungdomsarbetslöshetens utveckling
och diskuterar möjliga förklaringar till varför svenska ungdomar i ett internationellt perspektiv
står för en ovanligt stor, och ökande, andel av den totala arbetslösheten. Rapporten visar att
den höga ungdomsarbetslösheten är ett.
Ett fördjupningsarbete om ungdomsarbetslöshet. Eleven diskuterar olika faktorer till
ungdomsarbetslösheten, dess konsekvenser för de unga som är arbetslösa, .
Så här ska kommunen göra för att minska ungdomsarbetslösheten · I sin målbeskrivning
skriver Örnsköldsviks kommun att "i dagsläget omfattas 130 ungdomar av initiativet och att
tanken är att följa varenda ungdom, vilket gör att antalet kan. Insändare | 12 januari 2016.
Nyheter, artiklar och inslag som handlar om Ungdomsarbetslöshet.
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