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Working Lives Research Institute 
Working Lives Research Institute (WLRI) är ett centrum för forskning och lärande och har sin bas 
vid fakulteten för samhällsvetenskap och humaniora vid London Metropolitan University. WLRI 
bedriver akademisk och tillämpad forskning med social inriktning på alla aspekter av arbetslivet. 
De fokuserar särskilt på jämställdhet och social rättvisa och arbetar för och med fackföreningar. 
Den senaste tidens forskning har avhandlat osäkra anställningar, hälsa och omstrukturering inom 
offentliga tjänster, social dialog för anställningsavtal inom den europeiska rengöringsbranschen, 
migrerande arbetstagare och utstationerad personal – se www.workinglives.org för detaljerad 
information. 
 
Erkännanden 
Tack till de som hjälpte till att genomföra intervjuerna: Jawad Botmeh, prof. Sonia McKay och 
Kouider Djilali, till EPSU:s sekretariat för att de hjälpte till att ordna intervjuerna och till 
representanterna för EPSU:s medlemsförbund som tog sig tid att bli intervjuade. 
 

http://www.workinglives.org/www_londonmet/
http://www.workinglives.org/www_londonmet/depts/fssh/
http://www.workinglives.org/
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Inledning  
EPSU gav i uppdrag till Working Lives Research Institute att genomföra ett forskningsprojekt för att 
undersöka hur arbetsgivare inom offentliga tjänster rekryterar och utbildar unga arbetstagare. 
Målet var att presentera och diskutera forskningsresultaten och skissa upp en rad 
rekommendationer för åtgärder att vidtas av EPSU:s medlemsförbund på nationell nivå, såväl som 
initiativ som ska beaktas på europeisk nivå.  
 
Den här rapporten undersöker i vilken utsträckning unga arbetstagare har anställning inom dessa 
tre delar av den offentliga sektorn och om de påverkas av osäkra anställningar inom sektorn. Den 
försöker att identifiera initiativ som har tagits inom den offentliga sektorn för att förbättra 
rekrytering, bibehållande, utbildning av unga arbetstagare och deras karriärutveckling. Slutligen 
undersökte vi även tillvägagångssätt som EPSU:s medlemsförbund antagit för att svara på 
utmaningen som behandlingen av unga arbetstagare inom den offentliga sektorn utgör, oavsett om 
det gäller kollektiva förhandlingar, kampanjer eller interna strukturer.  
 
Rapportens struktur 
Ett bakgrundsavsnitt ger en del allmän information om unga arbetstagare på arbetsmarknaderna 
inom EU. Vi beskriver därefter kort begreppet osäkerhet inom arbete, och allmänt, sedan 
diskuterar vilken typ av arbete som förknippas med osäkerhet och hur unga arbetstagare är 
inblandade i den här typen av arbete. Situationen för unga arbetstagare i de utvalda länderna 
summeras. 
 
Huvudavsnittet handlar om forskningsresultaten (en kortfattad bilaga beskriver hur forskningen 
genomfördes), inklusive information som hämtats från statistiska, officiella, akademiska och 
liknande källor. Detta redogörs för mer detaljerat av informationen som insamlats genom 
intervjuerna med EPSU:s medlemsförbund. Det finns ett sammanfattande avsnitt som understryker 
de huvudsakliga politiska frågorna för EU och i synnerhet för EPSU. 
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Bakgrund 
 
Unga på Europas arbetsmarknad 
För syftet med den här rapporten avser unga arbetstagare alla ungdomar som är äldre än åldern 
då den obligatoriska skolgången upphör, upp till 24 år. En del nationella definitioner och statistik 
utesluter de under 18 år och några inkluderar de upp till 30 år.  
 
17,5 procent av Europas arbetande befolkning är i åldern 15-24 enligt Eurostat (se tabell 1 nedan). 
Men det är en mycket lägre andel - 9,1 procent - som faktiskt har anställning. Skillnaden mellan 
dessa två siffror kan främst förklaras med att de som studerar på heltid ingår i studien - trots att 
detta inte nödvändigtvis utesluter dem ur arbetsstyrkan eftersom hälften av dem som studerar på 
en högre nivå även arbetar en del under terminerna.  

 
Den andra faktorn som förklarar skillnaden är arbetslöshet. Arbetslösheten bland unga har ökat i 
Europa och visar en "avsevärd försämring" (Eurofond 2011) sedan 2008, och uppgår nu till 21 
procent i genomsnitt (jämfört med 8 procent för alla åldersgrupper inom arbetsstyrkan).  
 
Under det första kvartalet 2011 minskade anställningsnivån för unga till den lägsta nivån som 
någonsin hade registrerats inom EU: 32,9 procent. Den här trenden är inte jämt fördelad över EU. 
Tyskland, Österrike, Malta och Luxemburg såg liten förändring i arbetslösheten mellan 2007 och 
2010, medan den ökade stort i Spanien, Irland och i Baltikum. Kartan nedan visar arbetslösheten 
bland unga runt om i EU i oktober 2011.  
 

Arbetslöshet bland unga (15-24 år) i oktober 2011 
 

 
 
Eurostat, säsongsjusterat (från Europeiska kommissionen 2011)  

 
Unga har drabbats mycket hårt under den finansiella krisen och recessionen sedan 2008. Enligt 
O'Higgins (2012) ”påverkades unga människor mer av recessionen än vuxna vad gäller långsiktiga 
konsekvenser", med en långsiktig arbetslöshet som ökar fortare för unga än för vuxna i den 
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aktivaste åldersgruppen. Som European Foundation kommenterade: "Unga är oftast de första som 
går ur och de sista som kommer in på arbetsmarknaden" (Eurofound 2011). 

 
Osäkra anställningar  
Trots att detta har fått stor uppmärksamhet finns det ingen exakt definition av vad som betecknar 
osäkra anställningar, eller ens osäkerhet. Allmänt sett förknippas det med otrygghet vad gäller 
arbetet, men även ekonomisk och social otrygghet. Som ett resultat menar en rad kommentatorer 
att osäkerhet inte endast ska beaktas vad gäller arbete, men även vad gäller välfärden och 
hushållens dynamik (till exempel boende). 

 
Den här rapporten kan dock inte mer än beröra faktorer som inte är arbetsrelaterade. Men även 
enbart inom arbete förs en debatt om vad som kan utgöra osäkra anställningar. På det stora hela 
anses det inte gå att fastställa att någon särskild typ av arbete per automatik är osäker – det beror 
på det nationella, ekonomiska och juridiska sammanhanget och på individens personliga 
förhållanden. Så, till exempel i vissa medlemsstater (t.ex. Sverige), får tillfälligt anställda betalt 
mellan uppdragen och har samma anställningsrättigheter som andra arbetstagare, medan de inte 
ens anses som anställda i Storbritannien (de är "arbetstagare" med färre rättigheter).  
 
Deltidsarbete som arbetstagaren medvetet har valt behöver inte heller vara osäkert, men om 
personen vill arbeta heltid kan deltidsanställningar verka osäkra. Odeklarerat arbete, falskt 
egenföretagande och anställning av migrerande arbetare som inte har arbetstillstånd är ytterligare 
exempel på anställningar som kan vara osäkra. McKay et al (2012) identifierar fyra typologier 

genom vilka man kan avgöra om anställningskontrakt är osäkra: 
 

 Otrygg anställning, oavsett genom kortvariga kontrakt eller genom att de är oförutsägbara 

 Låg lön eller ingen möjlighet att förbättra den 

 "Underordnad" anställning som leder till fråntagande av sociala, välfärds- och 
anställningsrättigheter 

 Frånvaro av att omfattas av kollektiva avtal eller representation av en fackförening.  
 
Så trots att nationell och internationell statistik kan ge oss en fingervisning om hur utbrett en viss 
typ av arbete som tenderar att vara osäkert är (såsom tillfälligt arbete), kan de inte säkert berätta 
för oss hur detta fungerar i praktiken som kan mätas av dessa typologier. Intervjuerna som 
genomfördes med EPSU:s medlemsförbund ger oss en klarare bild av vilka former av osäkra 
anställningar som kan finnas i praktiken inom branscherna som vi behandlar i den här rapporten, 
men uppgifterna är ändå obekräftade. 
 
Unga och "osäkra" anställningar 
Det är större sannolikhet att unga arbetstagare har lågavlönat arbete (jämfört med resten av 
arbetsmarknaden). Om man tar två tredjedelar av genomsnittslönen för att definiera låg lön, fann 
Maitre et al (2012) att i 18 av 22 EU-länder var förekomsten av låg lön mycket högre för de under 
29 år är för de som var äldre (undantagen var Tjeckien, Litauen, Slovakien och Estland). I 
Tyskland, Nederländerna, Luxemburg och Irland var över 40 procent av unga arbetstagare 
lågavlönade - i Tyskland var andelen 57 procent (jämfört med 14 procent av de mellan 30-44 år). 
 
Både andelen deltidsanställningar och tillfälliga anställningar ökar bland unga arbetstagare. I 
allmänhet har andelen unga arbetstagare med tillfälliga anställningskontrakt ökat från 35 procent år 
2000 till strax över 40 procent 2009. Det är fyra gånger högre sannolikhet att unga arbetstagare 
har tillfälliga anställningar än resten av arbetsstyrkan (se diagrammen på nästa sida). Bland våra 
utvalda länder har över hälften av alla arbetstagare mellan 16-24 år i Sverige, Spanien, Tyskland 
och Frankrike tillfälliga anställningskontrakt (Eurostats arbetskraftsundersökning för fjärde kvartalet 
2010). 

 
I Tyskland har arbete som har tendens att vara osäkert uppmuntrats genom ett flertal 
arbetsmarknadsreformer. Tillfälligt arbete har avreglerats, "minijobb" (deltidsarbete för mindre än 
400 euro i månaden) är undantagna socialförsäkringsavgifter, och "en-euro-jobb" har upprättats 
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där långtidsarbetslösa måste arbeta för sin socialförsäkring plus ett bidrag på 1 euro till 1,5 euro i 
timmen (DGB 2012). 

 
 
Andel unga mellan 16-24 med tillfälliga anställningskontrakt (Eurostat andra kvartalet 
2010) 
 

 
 

 
 
Ökningen av deltidsarbeten innehas till störst del av de som säger sig vilja arbeta heltid. Detta 
gäller främst i Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien (Eurostat). Ofrivilligt deltidsarbete 
förekommer något oftare bland unga än för andra arbetstagare, men eftersom många studenter 
som även arbetar vill ha deltidsanställningar måste andelen bland resten av den unga 
arbetsstyrkan vara ännu högre. 

 
En annan typ av osäkra anställningar är egenföretagande som däremot rapporteras vara lågt bland 
unga och som förblir oförändrat. Det finns dock nationella skillnader och i Grekland uppskattades 

Tillfälliga kontrakt (anställda) som andel i procent av det totala antalet anställda för unga  
(15-24) och vuxna (25-74), EU27 

Källa: Eurostat, LFS 
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falskt egenföretagande bland unga mellan 16-24 år 2008 att uppgå till 16 procent (vilket uppges i 
Kretsos 2011).  

 
Uteslutande från hela eller delar av det sociala trygghetssystemet är en faktor som avgör om 
någon har en osäker ställning på arbetsmarknaden. Detta var inte en faktor som särskilt 
undersöktes i den här undersökningen trots att vi var medvetna om att vissa medlemsstater ger 
lägre arbetslöshetsersättning till yngre arbetstagare (till exempel i Storbritannien och Belgien). 
Detta gäller även otrygga boendesituationer vilket är mer sannolikt för unga i vissa (men inte alla) 
medlemsstater och dessa har uppmärksammats i fackföreningskampanjer i Frankrike och Italien. 

  
Den relativa andelen otrygga anställningar – faktisk eller upplevd – är även en bidragande faktor till 
osäkerheten. Det står klart att höga arbetslöshetsnivåer för unga bidrar till oron över möjligheten 
att hitta ett nytt jobb om arbetstagaren skulle förlora det befintliga. 
 
En bidragande faktor till osäkerheten, och i synnerhet den som drabbar unga, är särskilda 
anställningskontrakt som har med utbildning att göra: lärlingstjänster, arbetslivserfarenhet och 
praktikplatser som nästan endast erbjuds unga och de är ofta tidsbegränsade utan att något fast 
arbete erbjuds i slutet av perioden. De är ofta svåra att räkna och på grund av att kontrakten är 
kortvariga kan de vara svåra för fackföreningar att hantera. 

 
Unga i de utvalda länderna 

 
Den genomsnittliga andelen unga människor av den arbetande befolkningen inom EU är 16,8 
procent. Bland de utvalda länderna har Nederländerna den högsta andelen unga på strax över 21 
procent, medan Grekland har den lägsta på 15 procent.  
 
Arbetslösheten bland unga i Sydeuropa är extremt hög (se karta på sidan 3), i Spanien uppgår den 
till 50 procent med Grekland tätt bakom. I Italien ligger den på 29 procent och i Bulgarien på 27 
procent (där den har ökat till 29 procent under fjärde kvartalet 2011). Även i Frankrike och 
Storbritannien har arbetslösheten bland unga ökat och ligger på 24 respektive 22 procent. Högre 
arbetslöshet har till viss del att göra med färre unga som utbildar sig – som i Italien, Grekland och 
Spanien (Eurofound 2011), men ökade nivåer av arbetslösa akademiker inom Europa visar att 
detta inte står för hela problemet med arbetslöshet. 
 
Tyskland, Nederländerna och Sverige har lägre andel arbetslöshet bland unga än genomsnittet 
och omfattande system för yrkesutbildningar. De visar dock upp höga nivåer av tillfälliga 
anställningar bland unga, trots att detta i Tyskland och Sverige minskar med åldern. Trots att detta 
kan peka på en övergång till mer säkra anställningar rapporterar fackförbundet DGB i Tyskland att 
endast 7 procent av de som gick från arbetslöshet till tillfälliga anställningar fortfarande hade 
arbete efter två år (DGB 2012).   
 
I Spanien åtföljs mycket höga nivåer av tillfälligt arbete bland unga med låg rörlighet från tillfällig till 
permanent rörlighet. I både Nederländerna och Sverige finns höga nivåer av deltidsarbetande 
unga, trots att detta till stor del är frivilligt i Nederländerna där det förknippas med arbete under 
heltidsstudier (82 procent uppgav att detta var anledningen till deltidsarbete 2010). Deltidsarbete i 
Tyskland förekommer i mindre utsträckning bland unga än bland andra arbetstagare och är på 
nedgång. 

 
Bulgarien rapporterar mycket låga nivåer av både deltidsanställningar och tillfälliga anställningar 
bland unga (och även bland äldre arbetstagare). Där finns även den högsta andelen unga som inte 
arbetar, utbildar sig eller gör praktik (NEET). Även Tjeckien visar på låga nivåer av deltidsarbete 
bland unga (9 procent av de som arbetar) men har relativt låga nivåer av unga som varken arbetar, 
utbildar sig eller gör praktik.  

 
Andelen unga som ofrivilligt deltidsarbetar är hög i Frankrike och Italien och måttlig, dock på 
uppgång, i Storbritannien.    
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Nästan alla EPSU:s medlemsförbund som vi intervjuade underströk att unga drabbades särskilt 
hårt i ekonomin generellt sett under recessionen och av den ökade osäkerheten inom den 
offentliga sektorn genom åtstramningarna som följde. De uppmärksammade till att 
sysselsättningen blir alltmer skör i ekonomin som helhet, och det åtföljs av en dramatisk minskning 
av möjligheterna att komma in i den offentliga sektorn.   

 

Unga arbetstagare och de offentliga tjänsterna 
 
Anställning av unga arbetstagare i de offentliga tjänsterna 
Tabell 1 visar data från Eurostat arbetskraftsundersökning och återger andelen unga under 25 år i 
de tre olika sektorerna för EU 27 och tio utvalda medlemsstater. De jämförs även med hur många 
arbetstagare det finns totalt och andelen unga under 25 år i den arbetande befolkningen. 

Tabell 1: Unga arbetstagare (15-24) som andel (i %) av alla arbetstagare andra kvartalet 2011 

 

 

Alla 
branscher 
och 
tjänster El och gas 

Vatten, 
avfall 

Offentlig 
förvaltning, 
försvar, 
social 
trygghet 

Hälsa, 
socialt 
arbete 

Unga som 
andel av den 
arbetande 
befolkningen 

EU (27) 9,1 6,2 5,4 4,8 7,6 17,5 

Bulgarien 6,1 - - - - 17,9 

Tjeckien 6,3 4,2 3,9 4,2 4,0 17,1 

Frankrike 8,8 6,9 5,6 4,6 5,9 18,6 

Tyskland  11,0 10,4 - 8,3 11,6 16,9 

Grekland 4,4 - - 2,6 2,9 15,1 

Italien 5,1 4,0 2,9 1,5 2,5 15,3 

Nederländer
na 

15,5 - - 4,8 11,0 20,4 

Sverige* 10,9 - - 3,7 8,4  

Spanien 5,7 4,9 - 3,1 4,9 15,1 

Storbritanni
en 

12,8 9,9 11,7 4,9 8,7 19,2 

Källa: Eurostat, *Sveriges siffror för 2010 

 
Storleken på stickproven för branscherna i Bulgarien var för små för att publiceras i Eurostat, men 
det bulgariska hälsofackförbundet bidrog med en del nationella data. Dessa visade att endast 500 
arbetstagare mellan 15 och 24 år fanns inom vattenförsörjning, 6 200 inom offentlig förvaltning och 
1 500 inom hälsa och socialt arbete. Detta kan jämföras med att det fanns 52 200 unga 
arbetstagare inom partihandeln och 35 200 inom hotell och restaurang. 
 
Offentlig förvaltning  
 
Bland länderna som innefattas av den här rapporten sträcker sig andelen unga arbetstagare inom 
offentlig förvaltning från 1,5 procent i Italien upp till 8,3 procent i Tyskland.   

 
Siffrorna som publicerades av Spaniens regering för 2010 visade att bland tjänstemännen var 
endast 1,5 procent kvinnliga arbetstagare och 1,2 procent manliga under 30 år. Den övergripande 
siffran (inklusive lokal och regional förvaltning) var 3,1 procent 2011. 
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Statistik som publicerades av Storbritanniens regering visade att 1991 var 30 procent av alla 
tjänstemän under 30 år men i slutet av 2011 hade den siffran sjunkit till 12 procent (House of 
Commons Library 2012). I Storbritanniens kommuner 2010 bestod endast 5,9 procent av 
arbetsstyrkan av unga under 25 år (siffror från Local Government Association).   
 
I Frankrike visade siffrorna för 2009 att 12,9 procent av tjänstemännen på sjukhus var under 30 år 
men endast 10 procent av personalen på ministerier och 7,3 procent av de regionalt anställda 
tjänstemännen. 
 
Det bör observeras att i inget av de undersökta länderna uppgick andelen unga arbetstagare inom 
offentlig förvaltning till så höga nivåer som andelen unga i hela ekonomin (till exempel 5,1 procent i 
Italien och 11,0 procent i Tyskland). I de flesta fall fanns det en avsevärd skillnad – i Sverige var 
nästan 11 procent av arbetsstyrkan under 25 år men mindre än 4 procent av dem arbetade inom 
offentlig förvaltning. 
 
OECD kom till en liknande slutsats i en ny rapport om regeringsstrukturer, med utgångspunkt från 
den åldrande arbetsstyrkan inom offentlig förvaltning. De slog fast att "proportionen 
regeringsanställda över 50 år är i genomsnitt 26 procent högre än i den totala arbetsstyrkan" 

(OECD 2011). 
 

Det stora antalet arbetstillfällen som försvinner förväntas fortsätta inom offentlig förvaltning och det 
är nu den enskilt största sektorn som rapporterar om arbetstillfällen som försvinner, vilket innebär 
att 1 av 3 arbetstillfällen försvinner inom hela EU (European Restructuring Monitor). Enligt siffror 
från arbetskraftsundersökningen försvann över 165 000 unga människors jobb mellan första 
kvartalet 2008 och fjärde kvartalet 2012 från den europeiska arbetsstyrkan inom offentlig 
förvaltning. 

 
Hälsa och socialtjänst 
 
Till skillnad från offentlig förvaltning har sysselsättningen inom hälsa och social omsorg ökat – och 
det med 7 procent mellan första kvartalet 2008 och första kvartalet 2011 (European Restructuring 
Monitor). 
 
Ungas sysselsättning inom hälsa och social omsorg sträckte sig från 2,5 procent i Italien till 11,6 
procent i Tyskland. I Tysklands fall är den här siffran högre än nivån av unga arbetstagare i hela 
ekonomin, vilket är ett av få fall som vi stötte på där en offentlig tjänst var bättre än resten av 
ekonomin vad gäller att erbjuda arbete för unga. Det italienska fackförbundet FP-CGIL:s egna 
siffror visar att inom den offentliga hälsosektorn är endast 2 500 av 680 000 arbetstagare under 25 
år (0,4 procent). 
 
Allmännyttiga tjänster 
 
Bäst inom allmännyttiga tjänster (energi och vatten) var återigen Tyskland (10,4 procent inom el 
och gas), medan den sämsta återigen var Italien (2,9 procent inom vatten och avfall). Inom hela 
Europa, till och med bland tillfälligt anställda inom allmännyttiga tjänster, såg vi att andelen unga 
arbetstagare minskade (se diagrammen på sidan 22), vilket visar på att sådana flexibla 
anställningsformer inte nödvändigtvis skyddar ungas utsikter för anställning. 
 
Allmän trend 
 
En undersökning av den senaste trenden för ungas sysselsättning inom sektorerna generellt sett 
visar att det finns en nedåtgående tendens. Detta är dock mindre märkbart inom allmännyttan, där 
resultatet i vissa fall är bra, som framförallt i Tyskland . Sedan 2008 har först och främst offentlig 
förvaltning visat en fortsatt minskning i antalet och andelen unga arbetstagare.  
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Det italienska intervjuobjektet rapporterade till exempel att andelen arbetstagare under 35 år inom 
den offentliga sektorn hade halverats 2010 jämfört med 2001. Medlemsförbundet från Spanien 
rapporterade en nästintill obefintlig rekrytering till offentliga tjänster oavsett ålder de senaste åren.  
 
Tendens mot "osäkra" anställningar  
 
Som har påpekats i avsnittet om osäkra anställningar är det inte helt lätt att identifiera anställningar 
som ska beskrivas som osäkra. I den här korta undersökningen har vi behövt förlita oss på att 
identifiera typ av arbete som kan innefatta osäkerhet och sen förlita oss på beskrivningarna som 
EPSU:s medlemsförbund har kommit med för att kunna identifiera osäkra anställningar. Vi 
diskuterar därför både deltidsanställningar och tillfälliga anställningar, men endast inom områden 
där osäkerhet kan förekomma. 
 
Det var inte mer sannolikt med deltidsarbete för unga inom de offentliga tjänsterna än inom alla 
branscher och tjänster inom EU 27 2010 (de senaste tillgängliga siffrorna från Eurostat). Det är 
dock mer sannolikt i Frankrike, Italien och Sverige – i Sverige arbetar till exempel 62 procent av 
unga arbetstagare inom de offentliga tjänsterna deltid, jämfört med 49 procent inom hela 
ekonomin. Andelen är hög även bland unga arbetstagare i Nederländerna med det stämmer 
överens med resten av ekonomin. I Storbritannien å andra sidan är det avsevärt mindre sannolikt – 
29 procent av unga inom de offentliga tjänsterna arbetar deltid jämfört med 39 procent generellt 
sett. Dessa siffror måste hanteras med viss försiktighet eftersom de inkluderar utbildning, där både 
unga arbetstagare och deltidsanställda kan förekomma till högre grad.  

 
I Nederländerna (där intervjuerna främst handlade om hälso- och sjukvården) var nyanställda nu 
mer sannolika att ha tillfälliga eller deltidsanställningar. Det gäller främst hemtjänsten och 
äldrevården där anställningskontrakten kan gälla för endast 12 timmar i veckan i nio månader. 
Detta är en konsekvens av nedskärningarna av den statliga finansieringen till de offentliga 
vårdgivarna. Befintliga arbetstagare fick sina kontrakt granskade men det finns en hög omsättning 
(18 procent per år) och nyanställda får sämre villkor.  
 
Det finns ett omfattande behov av flexibilitet för att möta budgetnedskärningarna: större utnyttjande 
av skift- och jourarbete i både primär- och akutsjukvård – men unga verkar mindre villiga att 
acceptera det nya mönstret. Förmedlingar används i liten utsträckning förutom för särskild 
kompetens som narkos- och specialistsjuksköterskor. Den form av osäkra anställningar som 
dominerar är användandet av flexibla deltidskontrakt som erbjuder 16 till 30 timmar i veckan. 
Tidsbegränsade anställningskontrakt är vanliga för nyanställda – ett års provanställning 
återupprepas nu i upp till fyra år. Arbetsrätten tillåter användning av sådana flexibla anställningar, 
men unga arbetstagare tenderar att inte stanna kvar i det, så omsättningen är hög. 

 
Inom den svenska hälso- och sjukvården är det också ovanligt med anställning genom 
bemanningsföretag. Deltidsarbete tenderar, trots att det är vanligt förekommande, att påverka 
äldre arbetstagare i större utsträckning än unga. På äldreboenden finns det dock en utbredd 
användning av "noll timmar"-kontrakt eller behovsanställning som i synnerhet påverkar unga med 
10 000 som arbetar på detta sätt. Privata aktörer inom primärsjukvården kommer att öka genom 
kommunerna (Arbetsförmedlingen 2011), vilket troligen kommer att påverka typen av arbete som 
erbjuds unga arbetstagare. 
 
Minskning av minimilönerna för unga arbetstagare har införts, till 84 procent av lönen för de över 
25 år i Grekland, medan de mellan 17-19 år har ännu lägre minimilöner. 

 
Unga arbetstagare i Storbritannien är oproportionerligt representerade i anställningar genom 
bemanningsföretag och annan typ av tillfälliga anställningar. Det brittiska intervjuobjektet 
rapporterade att detta blir allt vanligare inom offentliga tjänster som lagts ut på entreprenad.   
 
I Tyskland är unga arbetstagare oproportionerligt representerade bland tillfälligt anställda – i 
synnerhet de med tidsbegränsade kontrakt (DGB 2012). I genomsnitt hade två tredjedelar av unga 
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arbetstagare tidsbegränsade kontrakt, trots att detta innefattar ett relativt stort antal praktikplatser 
(OECD 2012).  
 
EPSU:s tyska medlemsförbund Ver.di rapporterade att antalet fast anställda som arbetade heltid 
inom de offentliga tjänsterna hade halverats de senaste 20 åren. Unga arbetstagare som klarar 
inträdesprovet för de offentliga tjänsterna får tidsbegränsade kontrakt som inte omfattas av 
kollektivavtalen. Detta sätter press på dem att acceptera lägre lön för att åter bli anställda när 
deras kontrakt löper ut. DGB (2012) rapporterar även att inom sektorerna som den här rapporten 
omfattar, finns "minijobben" främst inom hälso- och sjukvården. Dessa jobb innehas främst av 
kvinnor, och både unga (under 20 år) och äldre arbetstagare (över 64) är överrepresenterade.  
 
Till och med 2003 protesterade man i Spanien mot ökad användning av osäkra anställningar inom 
de offentliga tjänsterna, i synnerhet inom kommunerna där pressen på budgeten i kombination 
med ökade krav på tjänster ledde till att lokala förvaltningar missbrukade tillfälliga kontrakt. 
Andelen tillfälliga kontrakt bland offentligt anställda har ökat från 9,4 procent 1987 till 22,8 procent 
2004. Mest markant ökade detta inom lokal förvaltning (29,7 procent) och hälso- och sjukvård (29 
procent). Sedan 1999 har det rapporterats att tillfälliga anställningar bland unga arbetstagare har 
varit högre inom den offentliga sektorn än inom den privata (Miguelez 2005). Intervjuobjektet 
rapporterade att det inte förekom någon anställning genom bemanningsföretag inom den offentliga 
sektorn.   
 
I Frankrike erbjöds många unga arbetstagare inom jobbkategori ”B” (mestadels administrativa) 
mycket kortvariga kontrakt. Dessa innefattar för det mesta endast 78 timmar i månaden och ifall de 
har anställts genom bemanningsföretag kan de löpa under så kort tid som en eller två veckor. 
Under den franska intervjun kom det fram att det var vanligt att anställa unga arbetstagare under 
mycket korta perioder, ofta utan kontrakt för jobb inom underhållning ("animation"). Detta gjordes 

av lokala borgmästare som ansågs bete sig mer och mer som entreprenörer. Unga arbetstagare 
inom statsförvaltning är avsevärt mer sannolika att inte ha någon etablerad status än äldre 
arbetstagare.  
 

Förändringar i skydd för arbetsmarknaden i Italien har gjort att unga arbetstagare har fått sämre 
rättigheter och intervjuobjektet från FP-CGIL uppskattade att 50 procent av alla anställningar var 
osäkra. Det finns dock få nya arbetstillfällen inom offentlig förvaltning och hälso- och sjukvård. 
Tidsbegränsade anställningskontrakt minskar också och det är rekryteringsstopp till följd av 
besparingsåtgärder.  
 
Utbredningen av osäkra anställningsformer bland unga arbetstagare verkar inte ha gett dem 
särskilt stort skydd mot arbetslöshet. Våra intervjuer visar snarare på motsatsen, det vill säga att 
de är mer utsatta för arbetstillfällen som försvinner. Detta bekräftar O'Higgings resultat (baserat på 
undersökning av arbetskraftsundersökningen för EU 27) att omfattningen av hur arbetsgivare 
skulle kunna använda tillfälliga anställningar för unga arbetstagare har att göra med hur hög 
arbetslösheten var bland unga. Han hittade dock inte en motsvarande återhämtning av 
sysselsättningen i länder med mer "flexibla" arbetsmarknader (O'Higgings 2012).  
 
Utbildning, lärlingstjänster och praktikplatser 
 
Enligt O'Connell (2005) som tittade på Irland är det mer sannolikt för de som arbetar för stora 
organisationer och den offentliga sektorn att få mer utbildning än de som arbetare för små 
arbetsgivare eller arbetsgivare inom den privata sektorn. En studie i Nederländerna kom fram till 
liknande resultat att arbetstagare inom offentlig förvaltning var mest troliga (77 procent) att få 
internutbildning 2009 (de Jong 2011). Fördelarna inom offentliga tjänster verkar vara pressade om 
man ser till den detaljerade informationen som har rapporterats till oss i intervjuerna. 
 
Det rapporterades att minst 3 procent av budgeten inom hälso- och sjukvårdssektorn i 
Nederländerna har avsatts för utbildning inom hälso- och sjukvård. Detta innefattar dock 
fortbildning så det är inte särskilt riktat till unga människor. Det finns ett kollektivavtal som täcker in 
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praktikanter och som fastställer deras löner. Det är en del av avtalet där det framgår att de som gör 
praktik inte räknas som personal så de ska inte användas för att fylla den ordinarie personalens 
plats. Det fanns ett system för sponsrade praktiker med det självdog. Arbetsgivare skulle nu vilja 
återinföra detta och diskussioner förs med regeringen om att upprätta en fond för 
sjukhusutbildning. Fackföreningarna är inte inbjudna till den här diskussionen. Praktikanter i 
Nederländernas hälso- och sjukvård får 300 euro i månaden om de praktiserar längre än sex 
veckor – så arbetsgivarna försöker att behålla dem kortare än sex veckor. Unga praktikanter 
tenderar att inte klaga eftersom de förlitar sig på arbetsgivarens goda vilja. 
 
I Grekland 2009 offentliggjorde den tillträdande PASOK-regeringen att 50 000 praktikanters 
kontrakt skulle sägas upp inom den offentliga sektorn. 

 
Det italienska intervjuobjektet uppgav att det finns 200 000 anställda med osäkra kontrakt inom 
offentlig förvaltning. Den största gruppen unga arbetstagare består av 80 000 kontrakt för "fortsatt 
samarbete" som inte omfattas av kollektivavtalet – som i själva verket arbetar som lågavlönade 
praktikanter. För att komma in i den fast anställda arbetsstyrkan inom den offentliga sektorn måste 
man göra ett uttagningsprov. 70 000 unga arbetstagare har klarat dessa men har inte tilldelats 
jobb, som i vissa fall har försvunnit på grund av att arbetsplatserna har lagts ner.   
 
Praktikplatskontrakt på upp till två år kvarstår men de har också drabbats av samma 
nedskärningar. Det finns inga lärlingstjänster inom den offentliga sektorn enligt det italienska 
intervjuobjektet men det finns en del lärlingstjänster inom civilförvaltning som har upprättats genom 
avtal med universitet. Vad gäller hälsa, som en del av sjuksköterskeutbildningen, finns det en 
kategori av obligatorisk praktik där andra rättigheter gäller. 
 
Åtkomst till jobb inom de offentliga tjänsterna i Spanien går via "opsiciones" – ett provsystem, men 

anställningsnivåerna har minskat dramatiskt. Mycket få unga arbetstagare har nu anställning inom 
de offentliga tjänsterna. På andra områden inom ekonomin har minskade anställningsrättigheter 
införts. Nyutexaminerade erbjuds så kallade utbildningsplatser som egentligen är arbete med lägre 
lön. 
 
Enligt Unison vidtog en del bra lokala myndigheter i Storbritannien (såsom Yorkshire och Kent 
County Council) åtgärder för att säkerställa att unga människor kom in i arbetsstyrkan genom att 
erbjuda praktikplatser, men detta avgjordes på lokal nivå. Personalhandboken på Kent County 
Council innefattar särskild ersättning för betald ledighet för utbildning. De har även tillsatt en 
personalgrupp för yngre anställda ("Greenhouse"), där sociala medier används för att ge dem en 
röst, såväl som ett skuggschema för att hjälpa dem att utvecklas i karriären.  
  
Särskilda arbetsmarknadsprogram för unga  
 
Det har funnits ett "CIVIS"-system för att säkra återinträde på arbetsmarknaden i Frankrike. Detta 
innefattar upp till sex månaders vägledning för 70 000 unga mellan 18 och 25 år. Trots detta 
uppger den statistiska tjänsten DARES att endast 38 procent av dessa fick bibehållen anställning. 
2010 hade totalt 23,7 procent av de unga som arbetar praktikplatskontrakt, tre procentenheter färre 
än 2007 (Le Monde, 20 juni 2011). 

 
I Tjeckien införs ett system för subventioner för anställning för de under 30 år som har varit 
registrerat arbetslösa i mer än fem månader. Dessa kommer att erbjuda kontrakt som består av 
hälften arbete och hälften praktik för upp till 5 000 arbetstagare. Det är dock inte tydligt om detta 
kommer att gälla anställda inom den offentliga sektorn (Hala 2011, EIRO). 
 
Åtgärder har vidtagits för att öka antalet lärlingsplatser inom Storbritannien, både av den 
föregående och av den sittande regeringen. Det fanns dock proportionerligt färre i den offentliga 
sektorn än i den privata enligt intervjuobjektet från Unison.   
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Det finns ett antal särskilda arbetsmarknadsprogram för de under 29 år i Bulgarien. Ett i synnerhet 
– "Career Start" – erbjuder unga arbetslösa akademiker sex månaders arbete inom offentlig 
förvaltning. Det täcker även in företag inom den privata sektorn men totalt under 2010 hade 
programmet endast 669 anställda unga arbetstagare.  

 
Social dialog och kollektiva förhandlingar 

 
Kollektivavtalen i den offentliga sektorn i Italien fastställer ett maximalt antal uthyrda arbetstagare 
till 7 procent, men i praktiken används inte uthyrd arbetskraft så mycket på grund av att de anses 
kosta för mycket. 2010 fanns det 12 500 uthyrda arbetstagare bland de 2,2 miljoner arbetstagarna 
inom den offentliga sektorn. Å andra sidan finns det 800 000 tidsbegränsade kontrakt. 
 
En lag i Italien som kom 2006 innebar en möjlighet att "stabilisera" osäkra anställningar inom 
offentlig förvaltning – huvudsakligen för att gå från att vara tillfälligt anställd till fast anställning. Den 
senaste regeringen satte sig emot den och vägen till stabilisering föll offer för det motståndet, 
nedskärningarna och anställningsstoppet. 2008 gjorde 10 069 tillfälligt anställda den här 
övergången men 2010 hade antalet minskat till endast 3 496.  

 
Inom hälso- och sjukvården i Nederländerna innefattar kollektivavtalet ett krav att tillfälligt anställda 
ska få fast anställning efter ett år. Vårt intervjuobjekt rapporterade dock att detta var svårt att 
kontrollera eftersom arbetsgivarna försökte förlänga de tidsbegränsade kontrakten och unga 
arbetstagare var för måna om sina jobb för att klaga. Praktikanter ska inte arbeta utan uppsikt men 
fackföreningen befarar att detta förekommer i hög grad. Under en kampanj för att understryka 
problem med flexibla anställningar fick fackföreningen 1 500 samtal som uppgav att oövervakat 
arbete förekom regelbundet. 

 
Ett tidigare ingått avtal för att få offentlig förvaltning i Spanien att ta mer ansvar för krisen genom 
att erbjuda lediga jobb till unga arbetstagare i första hand stoppades till följd av att lönerna inom 
den offentliga sektorn sänktes med 5 procent.  

 
Inom den tyska energisektorn rapporterades att utbildning är ett regelbundet inslag i de kollektiva 
förhandlingarna, inklusive att fastställa antalet lärlingsplatser och övergången till fast anställning.  

 
Användningen av uthyrda arbetstagare i Frankrike innebär att kontrakten är svåra att förbättra 
eftersom det inte finns något kollektivavtal och unga arbetstagare måste förlita sig på den 
grundläggande lagstiftningen. Utbildningskontrakten som uppmuntrade arbetsgivare att ta sig an 
arbetstagare med upp till fem års utbildning med ett 80 procentigt stöd från regeringen stoppades 
av Sarkozys regering. Inom vattenindustrin, som alltmer blir offentligägd, har dock behovet av 
utbildad arbetskraft resulterat i fler praktikplatser på kommunala vattenföretag. Fackföreningarna 
försöker stärka avtalen som reglerar utbildning och praktikplatser men de måste ofta förlita sig på 
nationella regler och de tar inte hänsyn till nyare anställningsformer såsom få timmar och korta 
tidsbegränsade kontrakt. 

 
Nationella kollektivavtal i Storbritanniens offentliga sektor säger inte mycket om unga 
arbetstagares sysselsättning, trots att det har förts diskussioner inom den nationella hälso- och 
sjukvårdsmyndigheten (som inte har lett till något avtal ännu). 

 
Den svenska regeringens plan för ungas sysselsättning granskades och följdes av samråd med 
fackföreningarna och innefattar en jobbgaranti för de som har varit arbetslösa i mer än tre 
månader. Det slutliga steget i programmet består av en praktik som förmodas leda till ett fast jobb. 
Det finns 212 unga arbetstagare i det slutliga steget, en del av dem inom den offentliga sektorn. 
Dock har regeringsstödet för utbildning av de som redan har jobb dragits in som en del av 
finansiella nedskärningar.  
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Den offentliga sektorns roll 

 
De italienska offentliga tjänsterna sågs en gång som ett riktmärke med något slags meritokrati, 
men inte nu längre. Det finns nu en lägre chans till anställning inom den offentliga sektorn enligt 
vårt intervjuobjekt. Den offentliga sektorn anställde färre än 53 000 arbetstagare 2010 och under 
det året lämnade fler anställda sina poster än det tillsattes inom både hälso- och sjukvård och civil 
förvaltning. 

 
De franska offentliga tjänsterna, i synnerhet de nationella, har mycket kort framförhållning 
rapporterade vårt intervjuobjekt, trots att de försöker att påverka typen av utbildning som erbjuds i 
skolorna för att göra det mer anpassat för dem. Sedan 2007 måste arbetsgivare endast erbjuda 20 
timmar extern utbildning per år vilket inte är tillräckligt enligt fackföreningarna. Sektorn är under 
angrepp så trots att den fortfarande är en bättre arbetsgivare vad gäller säkerhet och minimilön har 
den mindre kapacitet att spela rollen som exemplarisk arbetsgivare.  

 
Hälso- och sjukvården i Nederländerna var en gång mycket proaktiv och erbjöd anställning för 
nyutexaminerade sjuksköterskor. Det fanns tre år och nio månader långa utbildningskontrakt med 
utbildning på jobbet. Dessa finns inte längre och den största delen utbildning sker i klassrummet. 
Det har aldrig varit attraktivt att arbeta inom den offentliga sektorn men nu försvinner även 
säkerheten. På samma gång uppmuntrar minskad rekrytering utvecklingen av en uppdelning 
mellan unga och de äldre arbetstagarna som "klänger sig fast" vid sina jobb. Detta beror på att det 
inte längre är möjligt att gå i tidig pension och arbetstagare måste fortsätta arbeta tills de är 67 år. 
 
En del lokala myndigheter i Storbritannien marknadsför sig själva som arbetsgivare på jobbmässor 
och universitet. Ofta är de bättre än den privata sektorn att uppfylla de rättsliga skyldigheterna, i 
synnerhet vad gäller diskriminering (på grund av ålder till exempel). Detta försvåras dock av 
nedskärningar. Unga människor kan behöva arbeta som uthyrd arbetstagare eller enligt 
tidsbegränsade kontrakt för att komma in i arbetslivet. Privatiseringen har haft en särskild påverkan 
på de offentliga tjänsterna, i synnerhet vad gäller lågavlönade jobb som blir alltmer flexibla och om 
möjligt mer osäkra. 
 
Trots den svenska regeringens nationella insatser för ungas sysselsättning erbjuds inte 
praktikanter som utbildas i att bli sjukvårdsbiträde inom mödravården fast anställning för tillfället. 
För tio år sedan var det möjligt för unga människor att komma in i sjukvården genom sommarjobb. 
Det är mycket svårare nu eftersom det är hårdare konkurrens om färre anställningsmöjligheter. På 
sjukhus finns det stora variationer i tolkningen av kollektivavtalet som erbjuds de anställda ner till 
avdelningsnivå.  
 
Läget på arbetsmarknaden är känt för att vara extra svårt för unga. De flesta regeringar har inrättat 
program som har som mål att förbättra möjligheterna för unga att få anställning, eller att 
åtminstone få utbildning för att öka deras anställningsbarhet. Själva Europeiska kommissionen, i 
synnerhet genom sitt initiativ Unga på väg, fokuserar även på att förbättra utsikterna för de som 
kommer in på arbetsmarknaden genom utbildning och praktik för unga, Detta gör man för att 
underlätta rörligheten för både studier och arbete och för att erbjuda ett nytt ramverk för att hantera 
ungas arbetslöshet. Det är faktiskt inom det sammanhanget som EPSU gav i uppdrag att 
genomföra den här studien. Det här initiativet säger dock inget om den offentliga sektorns roll som 
arbetsgivare, utan endast om hur den underlättar anställning på annan plats (genom 
arbetsförmedlingar eller utbildning till exempel). 
 
Det som är värt att notera i dessa rapporter om nationella arbetsmarknadssatsningar som 
undersökts i den här rapporten, och i intervjuerna med EPSU:s medlemsförbund är att ett fåtal av 
dessa initiativ som är riktade mot unga uttryckligen är menade för anställning inom den offentliga 
sektorn (och inget enbart för detta). Detta verkar vara en del av trenden som observerades 
tidigare. I en studie som Världsbanken publicerade 2007 fann man att enskilda stater i USA och 
Kanada hade använt en direkt anställningsstrategi som ett sätt att minska arbetslösheten bland 
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unga men inga sådana metoder användes i Europa (Betcherman et al 2007). I rapporten från 
Europeiska observationsorganet för sysselsättning, Youth employment measures 2010 (som 

publicerades i februari 2011) rapporterades att inga politiska initiativ hade tagits gällande statens 
roll som arbetsgivare. En eller två intervjuobjekt rapporterade att tidigare initiativ som kunde hjälpa 
unga arbetstagare att komma in i den offentliga sektorn hade stoppats, antingen genom 
regeringsskiften eller till följd av åtstramningar. 
 
Kommissionens politiska fokus verkar ligga på att minska andelen unga som lämnar skolan i förtid 
och att öka andelen unga som går vidare till högre studier. Trots att det finns tydliga bevis som 
stöder teorin att det är svårare för lågutbildade unga människor att hitta anställning innebär det inte 
att en förbättring av den allmänna utbildningsnivån skulle bidra till att minska arbetslösheten eller 
att minska antalet personer som står utanför arbetsmarknaden. Rapporterna från 
medlemsförbunden, i synnerhet vad gäller offentlig förvaltning, antyder att de offentliga tjänsterna 
blir alltmer ovilliga att anställa unga människor, oavsett kvalifikationer, och det faktum att 
kvalificerade unga människor går miste om möjligheten att få in en fot i de offentliga tjänsterna.  
 
Merparten av de som intervjuats menade även att anställningsrättigheterna minskar utanför de 
offentliga tjänsterna på ett sätt som i synnerhet påverkar unga arbetstagare. De osäkra kontrakten 
som följd gör att unga arbetstagare är mer sårbara för ekonomiska kriser och åtstramningar. Vad 
gäller jobb bekräftar den här studien det som European Foundation menar att "generellt sett 
tenderar regeringspolitiken för unga arbetstagare att understryka vikten av att få in unga människor 
på arbetsmarknaden, oavsett kvaliteten på de tillgängliga jobben." (Eurofound 2011a). Vi skulle 

kunna gå vidare, i att till och med lågkvalitativa jobb för unga arbetstagare verkar bli sällsynta i 
vissa delar av den offentliga sektorn – och igen nämner European Foundation inga särskilda aktiva 
arbetsmarknadsstrategier som har som mål att använda statens resurser som arbetsgivare. 
 
Enligt en brittisk akademiker kan regeringar som står inför den nuvarande finansiella krisen 
antingen försöka att skapa direkta arbetstillfällen ("en traditionell, konjunkturutjämnande ställning") 
eller att försöka att ta bort de offentliganställdas "privilegier" (vad gäller lön, anställningens 
varaktighet eller pensioner till exempel) (Parry 2011). Det verkar som att merparten regeringar 
inom EU har valt det andra alternativet. 
 
Detta kan verka kortsiktigt. Europeiska institutet för att förbättra levnads- och arbetsvillkor beräknar 
att man genom att förflytta så lite som 10 procent av Europas unga som inte arbetar, utbildar sig 
eller gör praktik till arbete skulle göra en besparing på (en försiktig uppskattning) 10 miljarder euro 
per år i offentliga utgifter (Eurofound 2011a). Detta antyder att man genom att återgå till att hitta 
arbete för unga människor skulle bespara staten mycket pengar. Detta verkar mer vettigt än vad 
OECD föreslår vad gäller regeringarnas åldrande arbetsstyrka, att "den förväntade pensionsvågen 
skulle kunna innebära en möjlighet för regeringarna att omstrukturera deras arbetsstyrka genom 
att minska sysselsättningsnivåerna" (OECD 2011). 
 
I sin nuvarande lydelse är den överväldigande bilden som den här rapporten målar upp att om det 
finns relativt få osäkra anställningar bland unga arbetstagare inom de offentliga tjänsterna beror 
det på att deras tidigare osäkra natur har gjort att de har försvunnit från sektorerna som vi har 
undersökt. Detta verkar inte gälla så mycket de allmännyttiga företagen där en eller två rapporter 
och den lilla statistisk finns tillgänglig för sektorn antyder att praktikplatser och annan utbildning för 
unga arbetstagare fortsätter (i till exempel Frankrike och Tyskland). Det är möjligt att det är för att 
de är kapitalintensiva industrier där personalkostnaderna står för en relativt liten del av de totala 
kostnaderna men frånvaron av en förnyad, kvalificerad arbetsstyrka skulle kunna få katastrofala 
följder.  
 
Inom hälso- och sjukvården verkar nedskärningar och omstrukturering leda till att de som redan är 
under utbildning ser att det finns minskade möjligheter till att hitta fast anställning inom området de 
har valt. På samma gång tar den växande sektorn för social omsorg in unga människor på flera 
olika flexibla kontrakt – till exempel deltid utan några fasta timmar.  
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Offentlig förvaltning inom Europa har blivit en sysselsättning för medelålders och de i 
pensionsåldern utan nästan någon som helst åtkomst för de unga, oavsett hur kvalificerade de är. 
Vi tog inte heller hänsyn till de unga arbetstagarnas situation i de uthyrda eller privatiserade 
tjänsterna, trots att de nämndes ett antal gånger under intervjuerna. Det finns en brist i att använda 
data från Eurostat på grund av att den inte identifierar en del av arbetstagarna utifrån sektorerna 
där de arbetar utan istället endast visar dem som att de befinner sig i sektorn för deras direkta 
arbetsgivare – generellt sett inom sektorn för privata tjänster.  
 
Under de beskrivna förhållandena är det något överraskande att vi inte har träffat på nästan något 
initiativ för karriärutveckling eller initiativ som har som mål att förbättra kvaliteten på arbete som 
utförs av unga arbetstagare. Majoriteten av de intervjuade rapporterade att tidigare praxis som kan 
ha inneburit ett steg framåt i karriären eller en övergång från tillfällig till fast anställning (som ett 
exempel på att förbättra kvaliteten på anställningen) har övergetts av arbetsgivare. Det finns 
generellt sett en enorm kontrast mellan regeringarnas uttalanden vad gäller behovet att förbättra 
ungas sysselsättning och de offentliga tjänsternas faktiska förmåga att erbjuda unga anställning. 
 
Det innebär inte att hela skulden ska läggas på de offentliga arbetsgivarna. Den politiska 
atmosfärens fientliga inställning mot de offentliga tjänsterna gör att unga människor avskräcks från 
att arbeta inom den offentliga sektorn vilket nämndes i flera intervjuer. Det råder inga tvivel om att 
fackföreningarna runt om i Europa tydligt har försvarat dessa tjänster och de som arbetar inom 
dem. Detta återges ofta i media som ett försvar mot alltför dyra privilegier och de försöker därför 
peka på att det råder en diskrepans mellan arbetstagarnas intressen i den privata och den 
offentliga sektorn.  

 
Initiativ från fackföreningar 

 
Fackföreningarna i Nederländerna förhandlade bort lägre lönenivåer för de mellan 16-21 år med 
argumentet att det var diskriminering med vetskapen att det alltid kommer att finnas ett behov av 
arbetstagare inom hälso- och sjukvård (så det skulle inte skada utsikter för arbetstillfällen). Dock 
har fackföreningen för hälso- och sjukvård NU'91, en del av EPSU:s nätverk för unga, väckt frågan 
om vad detta innebär för unga medlemmar. Efter en enkät riktad till unga medlemmar gällande vad 
det ville ha ut av sin fackförening och om de ville ha mer inflytande upprättas ett nätverk som i ett 
inledande skede använder sociala medier. Genom att uppdragsgivarna låter unga anställda 
avsätta tid för fackföreningarna hoppas de kunna engagera dem att bygga upp föreningarna, till 
exempel genom att besöka skolor och universitet och dessutom har medlemmarnas styrelse 
bestämt att man ska prioritera unga medlemmars intressen det kommande året.   

 
Det italienska förbundet CGIL har inlett ett särskilt kampanjarbete om uteslutandet av unga 
arbetstagare från arbetsmarknaden under devisen: "Unga människor – inte längre redo för något". 
Genom att använda sociala medier och "flashmobs" har de nått ut och skapat medvetenhet och 
samtidigt rekryterat nya, unga medlemmar. Kampanjen är avsedd att motverka den offentliga 
framställningen av unga som "bara stannar hemma och latar sig".  

 
Kretsos (2011) rapporterade att grekiska fackföreningar har vidtagit åtgärder mot tidsbegränsade 
anställningskontrakt inom de offentliga tjänsterna och lokal förvaltning och de har drivit på en 
förbättring av den relativa ökningen av ungas lönenivåer i kollektivavtalen. Detta var dock före 
krisen. Fackföreningar i Grekland samlar inte in information om deras medlemmars ålder. De stora 
förbunden har inte heller något systematiskt tillvägagångssätt för att organisera några särskilda 
grupper. Fackförbundet GSEE inom den privata sektorn har en kommitté för unga medlemmar 
men den fungerar mest inom institutioner (till exempel på internationell nivå).   
 

I Sverige har fackföreningar rapporterat att en stor andel unga arbetstagare inte går med i a-kassor 
vilket även innebär att de inte går med i fackföreningar (som fördelar dessa kassor). 
Intervjuobjektet från Kommunal rapporterade att efter en 10 års period utan en struktur för unga 
har detta återigen tagits i beaktande. Idéer började samlas in från andra fackföreningar. 
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Förbundet CGT i Frankrike har drivit en kampanj för att unga människor ska få bostad. De har 
även varit en del i kampanjer mot den ökade andelen osäkra anställningar för unga. Det finns en 
medveten policy att ge mer ansvar till unga aktivister som har störst chans att locka unga 
medlemmar. Detta har resulterat i att antalet nya, unga medlemmar ökar. 
 
I Storbritannien uppmuntrar Unison lokala förhandlare att förhandla fram lärlingssystem av god 
kvalitet och att erbjuda en låg medlemsavgift (10 pund per år) för lärlingsmedlemmar. Det utför 
även lobbyverksamhet inom nationella nivåer för minimilön och för att arbetsgivare ska anta den 
högre lönen för Londonbor. De driver en gemensam kampanj med studentförbundet National 
Union of Students för att främja medlemskap i fackföreningar och erbjuder unga medlemmar 
utbildning i kampanjarbete. Detta har som mål att öka deras självförtroende. Fackföreningen har 
74 000 medlemmar som de vet är under 27 år (av totalt 1,4 miljoner medlemmar). Inför den en dag 
långa strejken inom den offentliga sektorn den 30 november 2011 gick 6 000 nya medlemmar 
under 27 år med. 
 
Bulgariens fackförbund för hälso- och sjukvård (FTU-HS) har unga arbetstagare som särskild 
målgrupp i sitt åtgärdsprogram som sträcker sig mellan 2011-2016. Vid kongressen 2011 antog 
fackföreningen en resolution om att locka och uppmuntra unga att delta. Förutom att utveckla 
rekrytering och utbildning har fackförbundet som mål att utveckla arbetsrelaterade 
utbildningsprogram och för att styra kollektiva förhandlingar mot ungas särskilda behov. Till 
exempel inom hälsa och sjukvård finns ett särskilt mål att höja minimilönen för de lägst avlönade – 
en grupp som till stor del består av unga arbetstagare. Dessutom (även inom nationella avtal inom 
hälsa och sjukvård) har ytterligare ledighet för utbildning förhandlats. 
 
Inom ramen för förhandlingarna med den tyska regering på nationell och lokal nivå förhandlade 
Ver.di fram ytterligare 90 euro för praktikanter och tillsvidareanställningar för de som klarar 
inträdesprovet (vid sidan av en löneökning på 6,3 procent för övriga arbetstagare). 
 
Ett råd för unga har upprättats inom förbundet CMKOS i Tjeckien. Platserna tillsätts efter ett val 
och är på heltid. Det rapporteras dock att det finns rester kvar av misstanken att fackföreningar 
fortfarande har samma roll i det tidigare kommunistsystemet. Fackföreningarna försöker att få mer 
åtkomst till skolor för att motarbeta en del av ungas missuppfattningar men de måste först få stöd 
från lärarnas fackföreningar vars medlemmar verkar ovilliga att tillåta detta. 
 
Fackföreningar har varit mindre tydliga, medgav några intervjuade, med att försvara unga 
arbetstagare eller i kampen för att se till att unga får in en fot i den offentliga sektorns arbetsstyrka. 
Som en kommentar till den grekiska erfarenheten för två år sedan underströk akademikerna Leftis 
Kretsos att "arbetsmarknadssituationen för unga människor är central för att förstå ungas 
deltagande i fackföreningar" (Kretsos 2011). Det är ännu mer sant idag. Vi ser att en del av 
EPSU:s medlemsförbund börjar rikta sig till unga medlemmar (och potentiella medlemmar) men 
det är tydligt att vissa inte är säkra på hur detta görs på bästa sätt. Det fanns endast få bevis från 
intervjuerna att unga arbetstagares intressen regelbundet kom upp i de kollektiva förhandlingarna 
trots att den senaste tidens kamp mot ökande användning av tillfällig arbetskraft kan ha legat i 
både fackföreningarnas och unga människors intresse.    
 
Vår metod att endast genomföra en fackföreningsintervju i en minoritet av EU:s medlemsstater 
(som berodde på begränsade medel) kunde inte identifiera så många exempel på god praxis i att 
mobilisera unga medlemmar. Vi misstänker att dessa kan finnas på en mer lokal nivå, snarare än 
inte alls.  
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Slutsatser  
 
Undersökningens allmänna konsekvenser 

 
Osäkra anställningar kan vara ett problem för unga inom de offentliga tjänsterna, i synnerhet för de 
som går under utbildning eller som inte har fast tjänst. I vissa länder har tidsbegränsade kontrakt 
blivit normen för vissa grupper av arbetstagare, övervägande unga. Den främsta svårigheten 
verkar dock vara att den tidigare osäkerheten inom unga arbetstagares anställningar (vad gäller 
jobbsäkerhet) har inneburit att de har varit de första att förlora sina jobb när det har gjorts 
nedskärningar. Faktumet att det är mer sannolikt för unga arbetstagare att vara lågavlönade (och i 
vissa fall bekräftade intervjuerna att detta var fallet även inom de offentliga tjänsterna) verkar inte 
få dem att stanna kvar i arbetet. Redan låga anställningsnivåer bland unga arbetstagare har 
förvärrats av att de med tidsbegränsade kontrakt eller praktikontrakt har gallrats ut. Detta bidrar till 
en åldrande arbetsstyrka på lång sikt.   

 
Detta är mest tydligt inom offentlig förvaltning och bland statstjänstemän i synnerhet. 
Konsekvenserna med en snabbt åldrande arbetsstyrka inom offentlig förvaltning för att 
tillhandahålla tjänster och den minskade expertisen (när pensioneringarna börjar få effekt) och för 
framtida pensioner (eftersom färre nyanställda innebär minskade bidrag till pensionssystemet) 
måste undersökas vidare. Författaren misstänker att de som har en ideologisk övertygelse att 
minska statens storlek använder de nuvarande åtstramningarna som en ursäkt att frysa 
rekryteringen och detta gör att arbetsstyrkan praktiskt taget dör ut (dock i långsam takt eftersom 
pensionsåldern höjs). 

 
Tidigare avtal och åtgärder som kan ha skyddat unga arbetstagare från orimlig osäkerhet verkar ha 
övergetts, ibland utan något större motstånd från fackföreningarna, som kan ha behövt kämpa på 
flera olika områden (som att försvara både jobb och pensionen till exempel) på samma gång.  

 
Istället för att ha använt statens resurser för att motverka konsekvenserna för ungas sysselsättning 
under den senaste ekonomiska krisen, har regeringarna gjort saken värre genom att avsluta eller 
misslyckats med att förnya tidsbegränsade kontrakt, eller genom att avsluta praktikplatser som 
skulle kunna leda till fast anställning och genom att minska det finansiella stödet för utbildning på 
arbetsplatsen. Om Europas offentliga förvaltningar bara anställde samma andel unga under 25 år 
som de gjorde i slutet av 2008 (när den redan var låg jämfört med resten av ekonomin) skulle över 
100 000 unga ha jobb just nu. Skulle ungas sysselsättning stannat på samma nivå siffermässigt 
skulle det ha funnits 165 000 färre unga arbetslösa i Europa. Detta säger oss att en del i ungas 
sysselsättning, som direkt kontrolleras av Europas regeringar, är den som visar så dåligt resultat. 
Europas unga skulle rimligtvis kunna dra slutsatsen att regeringarnas uttryckta oro är ihålig. 
Arbetsmarknadsreformer har även haft en negativ påverkan på kvaliteten på jobben som erbjuds 
unga utanför de offentliga tjänsterna. För unga arbetstagare verkar det som att det inte finns någon 
säker plats på den turbulenta arbetsmarknaden efter 2008.   

 
Det måste dock finnas en mer allmän frågeställning om ungas engagemang vad gäller de mest 
grundläggande aspekterna av ett gemensamt tillhandahållande av sociala förmåner. Om 
arbetsstyrkan inom de offentliga tjänsterna blir helt utan unga ökar risken att unga utesluts från 
dessa tjänster. Den befintliga arbetsstyrkans möjlighet att föra vidare moralen inom de offentliga 
tjänsterna kommer att gå förlorad, eller till och med värre lämna en ny generation av privata 
entreprenörer, konsulter och chefer som inte delar den. 
 
Konsekvenser för EU-politiken 

 
Kommissionens fokus på att främja mekanismer på tillgångssidan såsom utbildning för arbetslösa 
eller förändringar av offentliga arbetsförmedlingar måste ses över. Mer fokus skulle med fördel 
läggas på åtgärder som den offentliga sektorns arbetsgivare kunde använda för att öka antalet 
säkra jobb av god kvalitet för unga arbetstagare genom direkt ingripande.  
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Detta kan självklart vara svårt när merparten regeringar verkar acceptera det ortodoxa synsättet att 
pengar som spenderas på de offentliga tjänsterna går till spillo. Trots detta antyder den här 
rapporten att det synsättet i synnerhet sviker de unga och ytterligare arbete måste göras för att 
undersöka detta mer noggrant. I synnerhet skulle den rollen, som offentliga arbetsgivare skulle 
kunna spela genom att hjälpa till att minska antalet unga som inte arbetar, utbildar sig eller gör 
praktik, kunna undersökas. 

 
Kampanjen att hantera osäkra anställningar måste tydligare fokusera på att ta fram en 
klassificering av osäkra anställningar, men den måste även undersöka förhållandet mellan 
nedskärningar i den offentliga sektorn och tillgången till ingångsjobb för unga inom de offentliga 
tjänsterna. Omfattningen av fattigdom bland unga arbetstagare måste inkluderas i politiken och 
den sociala dialogen på EU-nivå, möjligtvis som en del av åldersdiskriminering. 

 
Konsekvenser för EPSU 

 
I sin rapport om rollen som sociala partner och regeringar spelar i hanteringen av krisens påverkan 
av unga förra året menade European Foundation att "det finns en fara med att skapa och förstärka 
uppdelningen mellan generationer och att unga människor blir oproportionerligt förfördelade som 
en konsekvens av krisen. Osäkerheten som förknippas med osäkra anställningar skapar en verklig 
möjlighet att problemfyllda tidiga erfarenheter på arbetsmarknaden kan leda till minskade 
möjligheter senare i livet och öka återigen risken för att unga människors ställs utanför samhället." 
(Eurofound 2011a) 

 
Detta kan förvärras om en få eller inga unga människor stannar kvar i de offentliga tjänsternas 
fackföreningar. EPSU:s medlemsförbund verkar vara i ett tidigt skede att åter fokuseras sitt arbete 
på unga arbetstagares behov. Särskilda erfarenheter av god praxis måste lokaliseras och 
beskrivas mer detaljerat. Den här undersökningen hade inte resurser att göra detta trots att det 
stod klart i ett antal fall att arbetet med att utveckla organisationen för unga medlemmar hade 
inletts som ett svar på EPSU:s upprättande av nätverket för unga.  

  
Om dessa ska vara effektiva måste en del av kommunikationskedjan gå mellan unga medlemmar 
och de som arbetar inom organisationer för unga människor. Experiment med sociala medier kan 
vara en del i detta, men om detta äger rum utanför fackföreningarnas beslutsfattande strukturer 
skulle unga medlemmar kunna bli misstänksamma på grund av att de hålls utanför.  

 
Det viktigaste resultatet i den här undersökningen är att år av bristande på fokus på utvecklingen 
av unga arbetstagare inom de offentliga tjänsterna, tillsammans med en befintlig ökning av 
åtstramningar har lett till att unga nekas anställning inom offentlig sektor. Det är ett viktigt ämne för 
kampanjer och kan utveckla en tydlig kampanj för europeiska fackföreningar som kan nå ut till en 
allt mer orolig andel unga. EPSU skulle vilja beakta hur en "ungdomsgaranti" kan utvecklas som är 
särskilt utformad för de offentliga tjänsterna. 
 
Områden för vidare studier 
 
Alla forskare försöker avsluta rapporter med att föreslå vidare forskning och den här är inget 
undantag. Under arbetets gång såg vi ett antal områden där betydelsen av ungas anställning inom 
offentlig sektorn inte har undersökts eller förstås. Tre nyckelområden utmärkte sig: 

 
Privatisering och uthyrd arbetskraft: Det kan vara så att det är mer sannolikt att privata 
entreprenörer som arbetar inom de offentliga tjänsterna använder anställningsformer som skulle 
kunna skapa osäkerhet och som även är mer sannolika att användas för unga arbetstagare. Detta 
förhållande måste undersökas vidare. 
 
Användning av anställningsplaner för att stötta jobb inom de offentliga tjänsterna: Direkt 
anställning inom de offentliga tjänsterna diskuteras i liten utsträckning inom litteraturen om 
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arbetsmarknadsåtgärder. Möjligheterna med att erbjuda unga riktiga möjligheter till jobb, lämplig 
utbildning, säkra anställningar och förbättrade offentliga tjänster skulle vara nyttigt att undersöka. 
 
Lokal god praxis, i synnerhet inom allmännyttiga företag: Vi fick intrycket att fokus låg mer på 
att utbildning och anställningar för unga inom allmännyttiga företag skulle vara av god kvalitet än 
inom andra undersökta sektorer, men vi hade inte tillräckligt med tid att hitta några konkreta 
exempel på detta, Detta skulle kunna undersökas ytterligare. 
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Metod  

 
Urval av sektorer och länder 
Urvalet av länder som skulle inkluderas i den mer detaljerade undersökningen gjordes av EPSU 
med målet att få en spridning över Europa och för att inkludera nationella medlemsförbund som 
förmodades ha användbara erfarenheter av att rapportera. De utvalda länderna var: Bulgarien, 
Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och 
Storbritannien. 
 
Intervjuerna genomfördes med ett av EPSU:s medlemsförbund från de olika nio länderna men 
tyvärr gick det inte att genomföra intervjun med EPSU:s medlemsförbund i Grekland.   
 
Efter en begäran från EPSU togs tre av de offentliga tjänsternas sektorer in i undersökningen som 
beskrivs nedan. Det skulle observeras att på grund av de olika nationella bidragsmodellerna kan 
arbetstagarna i de här sektorerna vara offentliganställda eller anställda av privata eller icke-
vinstdrivande företag och i vissa fall innefattar statistiken alla tre.  

 
Offentlig förvaltning, försvar och social trygghet: Detta innefattar nationell förvaltning (civil 
förvaltning) och kommunförvaltning, inklusive regionala myndigheter. Nationell statistik och statistik 
från Eurostat kan innefatta allmän ordning och försvarsmakten, trots att detta inte var ett 
fokusområde för studien. Total sysselsättning inom EU är 15,3 miljoner (alla siffror i det här 
avsnittet kommer från andra kvartalet 2011 om inte annat anges). Andelen under 25 år låg 2005 på 
6,4 procent men andra kvartalet 2011 hade den siffran fallit till 4,8 procent.  
 

Hälso- och sjukvård: Innefattar primärsjukvård, akutvård (sjukhus), socialvård (t.ex. för äldre eller 
de med särskilda behov). De erbjuds genom ett antal olika sätt genom nationella och lokala 
förvaltningar och genom olika privata, offentliga och icke-vinstdrivande aktörer. Total 
sysselsättning inom EU är 22,2 miljoner. Andelen under 25 år låg 2005 på 7,5 procent och ökade 
något till 7,6 procent 2011.  
 
Allmännyttiga företag: Innefattar tillförsel av gas, el och vatten samt avfallshantering. Både 
offentlig- och privatägda företag beroende på de nationella systemen. Total sysselsättning inom 
EU låg på 1,7 miljoner (el, gas, etc) och 1,6 miljoner (vatten och avfall). Andelen under 25 år låg 
2005 på 5,8 procent och hade tydligen varit oförändrad 2011; 6,2 procent inom gas, el, etc., 5,4 
procent inom vatten och avfall (förändringar av datainsamlingen har separerat energi som gas och 
el från vatten och avfallshantering).   

 
Informations- och datakällor 
Vi genomförde en granskning av de viktigaste internationella och europeiska källorna (Eurostat, 
Europeiska kommissionens publikationer, Europeiska observationsorganet för 
arbetsmarknadsrelationer, OECD). Vi tittade på rapporter från European Foundationför att förbättra 
levnads- och arbetsvillkor. Vi sökte i rapporter från media, nationella statistiska tjänster och 
akademiska uppsatser, men på grund av den tillgängliga tiden var detta inte uttömmande. En del 
intervjuobjekt gav ytterligare information och data från nationella eller internationella källor. 
 
Intervjuer  
Intervjuerna genomfördes via telefon och i vissa fall öga mot öga mellan november 2011 och 
februari 2012. Dessa var halvstrukturerade vilket innebär att det fanns en del gemensamma frågor 
men de var öppna och de intervjuade kunde välja ganska fritt. Statistik tillhandahölls även av en 
del av EPSU:s medlemsförbund som intervjuades. De intervjuade valdes ut av EPSU och 
intervjuerna genomfördes av forskningspersonal på WLRI, de flesta på engelska (trots att en del 
genomfördes på italienska, franska och spanska). I vissa fall kunde de intervjuade prata om 
offentliga tjänster i allmänhet och i andra fall kunde de något om ett visst område, såsom hälsa och 
sjukvård eller lokala myndigheter. En lista över de intervjuade finns i bilaga 4. 
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Preliminär framställning 
Initiala data från skrivbordsforskning presenterades vid ett möte för EPSU:s nätverk för unga i 
Bryssel i december 2011. Ytterligare information tillhandahölls av deltagarna i diskussionerna som 
följde. Efter att utkastet till den här rapporten presenterats inför styrgruppen för nätverket för unga i 
mars 2012 har en slutlig version förberetts där kommentarer från medlemmar i nätverket för unga 
och EPSU:s sekretariat, såväl som ytterligare data från nationella medlemsförbund tagits med. 
 

Lista över intervjuer 
 

Land Fackförening  Namn  Position 

Bulgarien FTU-HS, CITUB Martina Velichkova  

Tjeckien OSZSP CR Terezie Písařová Expert, juridiska och samhällsekonomiska 
avdelningen 

Frankrike CGT service 
public 

Cyrille Couineau Förbundets organisatör för unga, offentliga 
tjänster  

Tyskland  Ver.di Ronny Keller Ungdomssekretare 

Italien FP CGIL Adriana Bozzi Organisatör för unga arbetstagare 

Nederländerna NU ‘91 Rolf de Wilde Förhandlare, sjukhussektorn 

Sverige Kommunal (LO) Linn Nielson Ungdomsrepresentant, EPSU 

Spanien FSC-CCOO Fátima Aguado Federala sekretariat för unga 

Storbritannien UNISON Gary Williams Tjänsteman för unga medlemmar 
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Andel unga i procent av det totala antalet tillfälligt anställda: vatten, avfall 
kvartal 1 2008- kvartal 2 2011, EU 27 
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