
1

1. Presentation av rapporten

2. Sammanfattning

3. Introduktion och läsanvisningar

4. En översikt

5. Mantalsskrivning och emigration

6. Boende och familj

7. Utbildning

8. Försörjning

9. Familjebakgrund

10. Psykisk ohälsa

11. Kriminalitet

12. Kommentarer och förslag

13. Temagruppens uvas–modell

14. Gruppen 16–19 år

15. Defi nitioner av variabler

16. Tabeller

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

T E M AG RU P P E N  U N G A  I  A R B E T S L I V E T

temaunga.se

17. Lästips

Aktivitet: okänd?
Unga som varken arbetar eller studerar

www.temaunga.se
https://europa.eu/european-union/index_sv


2

1. PRESENTATION AV RAPPORTEN

Temagruppen Unga i arbetslivet har sedan fl era år 
Svenska ESF–rådets uppdrag att följa upp, analy-
sera och sprida kunskap som bidrar till att under-
lätta ungas deltagande i utbildning och arbetsliv.
Temagruppen delfi nansieras av myndigheterna 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Krono-
fogden, Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor, Nordens välfärdscenter, Skolverket, 
Tillväxtverket och arbetsgivarorganisationerna 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Tek-
nikföretagen.
Drygt 155 000 unga i åldern 20–29 år varken 

arbetade eller studerade (uvas) 2013. Av dessa är 
ungefär en tredjedel i det vi kallar okänd aktivi-
tet: de går inte att spåra i de register vi använder 
för att defi niera unga som varken arbetar eller 
studerar. Jämfört med övriga uvas-gruppen har vi 
haft mindre kunskap om denna grupp.
En rimlig utgångspunkt är att inte alla unga som 

varken arbetar eller studerar har samma behov 
av insatser och stöd. Det gäller både uvas-grup-
pen i stort och den grupp vars aktivitet är okänd.
Ett viktigt led i arbetet med att kunna rikta in-

satser och stöd till dem som är i störst behov är 
att studera gruppen vars aktivitet är okänd.

En tänkbar orsak till att en individ är i den-
na grupp är att hen inte bor i Sverige men är 
mantalsskriven här. Beroende på hur stor denna 
grupp är kan den påverka de totala uvas-nivå-
erna. Därför är det viktigt att försöka kartlägga 
dem och uppskatta hur stor påverkan den har på 
statistiken i stort. 
Rapporten riktar sig till alla som vill ha fördju-

pad kunskap om unga som varken arbetar eller 
studerar och särskilt om den grupp som benämns 
okänd aktivitet. Vi tror att rapporten kan använ-
das av beslutsfattare och andra yrkesverksamma 
inom till exempel staten, kommuner eller det ci-
vila samhället som har i uppdrag att utforma in-
satser för unga som varken arbetar eller studerar. 
Men vi hoppas att även du som jobbar direkt med 
unga som varken arbetat eller studerar kan ha 
nytta av rapporten. 
Skriften har tagits fram av Sara Ström i Te-

magruppen Unga i arbetslivet. Under arbetets 
gång har värdefulla synpunkter lämnats av Jonas 
Olofsson, Ali Abdelzadeh, Fredrik Wikström och 
företrädare för Temagruppens styrgrupp. 

Pontus Ekstedt, styrgruppens ordförande,
Temagruppen Unga i arbetslivet
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Grafisk form: Christian Serrano 
Tfn 08-566 219 00 
E-post: temagruppen@mucf.se 
Webbplats: www.temaunga.se 
Facebook: www.facebook.com/temaungaiarbetslivet
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2. SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av resultaten som sammanfattas ovan är 
Temagruppen Unga i arbetslivets förslag att:

• En justering bör ske
Registerbaserad statistik om unga som varken arbetar eller studerar bör justeras nedåt för 
antalet individer som är mantalsskrivna i Sverige men som enligt beräkningar inte bor i landet.

• Statistik på individnivå
Statistiken om unga som varken arbetar eller studerar bör samlas in på individnivå så att det 
blir möjligt att identifi era och följa underkategorier som är särskilt utsatta.

• Uppmärksamma särskilda grupper
• Politiska insatser och åtgärder bör riktas mot unga som varken arbetar eller studerar som
riskerar att bli kvar i gruppen under lång tid och/eller har en komplex problembild. Exempel på
grupper som bör ägnas särskild uppmärksamhet är:

– unga som varken arbetar eller studerar och som har psykisk ohälsa

– unga utrikes födda kvinnor som varken arbetar eller studerar och som är hemma med barn.

Statistik från Temagruppen Unga i arbetslivet visar 
att drygt 155 000 unga i åldern 20–29 år varken 
arbetade eller studerade 2013 (uvas). Bland dessa 
unga kategoriserades ungefär en tredjedel i det vi 
kallar okänd aktivitet: de gick inte att spåra i något 
av de register vi använder för att mäta antalet unga 
som varken arbetar eller studerar. 
Enligt Statistiska centralbyrån var det 29 procent 

av unga i okänd aktivitet i åldersgruppen 16–29 
år som var mantalsskrivna i Sverige men som 
inte bodde i landet. Det motsvarar 9,5 procent 
av hela gruppen unga som varken arbetade eller 
studerade 2013.
Sett till genomsnittet är gruppen okänd aktivi-

tet förhållandevis resursstark. I jämförelse med 
andra unga som varken arbetar eller studerar har 
de högre utbildning och en större andel av sin in-
komst från förvärvsarbete än övriga uvas-gruppen 
(upp till ett prisbasbelopp som är gränsen för att 
höra till gruppen unga som varken arbetar eller 
studerar). En mindre andel jämfört med övriga i 

uvas-gruppen bor i hushåll som fått försörjnings-
stöd. I genomsnitt har också unga i okänd aktivitet 
i mindre utsträckning fått psykiatrisk vård, och en 
mindre andel har påföljder inom kriminalvården.  
Det är dock en större andel bland unga i okänd 
aktivitet som bor tillsammans med sina föräldrar 
jämfört med övriga unga som varken arbetar eller 
studerar. En större andel utrikes födda kvinnor i 
okänd aktivitet är hemma med barn jämfört med 
motsvarande grupp bland inrikes födda kvinnor. 
Unga i okänd aktivitet har i större utsträckning 

högutbildade föräldrar jämfört med övriga unga 
som varken arbetar eller studerar. De har också 
föräldrar med högre inkomster. En mindre andel 
unga i okänd aktivitet har arbetslösa föräldrar 
jämfört med övriga i gruppen. 
Dessa resultat gäller dock gruppen i sin helhet. 

Det innebär att det inom gruppen fi nns individer 
som till exempel lider av psykisk ohälsa, har för-
sörjningsstöd eller har hoppat av skolan.
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3. INTRODUKTION OCH LÄSANVISNINGAR

Introduktion
För de fl esta unga människor är etablering på 
arbetsmarknaden en viktig del av etableringen i 
samhället i stort. Vägarna till etablering kan se ut 
på många sätt, och många unga står under kortare 
eller längre tid helt utanför både arbete och studier. 
Statistik från Temagruppen unga i arbetslivet visar 
att det 2013 var drygt 155 000 unga i åldern 20–29 
år som hörde till gruppen unga som varken arbetar 
eller studerar (uvas). Det motsvarar 11,0 procent 
av hela ungdomsbefolkningen i åldern 20–24 år 
och 12,9 procent av unga vuxna i åldern 25–29 år.
En knapp tredjedel av unga som varken arbetar 

eller studerar utgörs av individer i det vi kallar 
okänd aktivitet. Gruppens storlek är relativt kon-
stant över tid. Hittills fi nns ganska lite kunskap 
om denna grupp, utredningen Unga som varken 
arbetar eller studerar (SOU 2013:74) konstaterar 
dock att det verkar fi nnas två undergrupper. Den 
ena gruppen har låg utbildningsnivå och hög risk 
för fattigdom, och den andra gruppen bor med 
föräldrarna och har lägre risk för fattigdom. 

Ett rimligt antagande verkar alltså vara är att 
gruppen är heterogen. Den omfattar sannolikt de 
som är på resande fot, de som är folkbokförda i 
Sverige men bor utomlands, unga som studerar 
utomlands utan studiemedel från CSN och så vida-
re. Alla i gruppen okänd aktivitet behöver inte vara 
marginaliserade eller i behov av insatser. Större 
kunskap om gruppen kan bidra till förbättringar 
av hur vi mäter omfattningen av gruppen och kan 
också vara ett underlag för politiska beslut om 
olika åtgärder. 
Syftet med denna rapport är att fördjupa bilden av 

uvas-kategorin okänd aktivitet. Rapporten bygger 
till övervägande del på registerstatistik. Befi ntlig 
statistik från Temagruppen Unga i arbetslivet 
och registervariabler som tidigare inte utnyttjats 
används för att beskriva gruppen okänd aktivitet 
jämfört med övriga uvas-gruppen.

Följande områden behandlas:

Flik 5. Mantalsskrivning och emigration  

Flik 6. Boende och familj

Flik 7. Utbildning

Flik 8. Försörjning

Flik 9. Familjebakgrund

Flik 10. Psykisk ohälsa

Flik 11. Kriminalitet
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3. INTRODUKTION OCH LÄSANVISNINGAR

Läsanvisningar
Rapporten inleds med en beskrivning av unga som 
varken arbetar eller studerar med tonvikt på unga 
i okänd aktivitet jämfört med övriga unga som 
varken arbetar eller studerar (fl ik 4). 
Sedan följer fördjupade analyser av mantalsskriv-

ning och emigration (fl ik 5), boende och familj 
(fl ik 6), utbildning (fl ik 7), försörjning (fl ik 8), 
familjebakgrund (fl ik 9), psykisk ohälsa (fl ik 10) 
och kriminalitet (fl ik 11). 
För varje delområde ger vi en fördjupad bild av 

utvald statistik. Den fördjupade analysen gäller 
2013. Tabellerna som ligger till grund för den 
fördjupade analysen fi nns samlade längst bak i 
rapporten (fl ik 16). En samlad diskussion med 
förslag fi nns under fl ik 12.

En beskrivning av uvas-modellen, fakta om grup-
pen 16–19 år, och defi nitioner av variabler fi nns 
under fl ikar 13–15.
I rapporten används omväxlande termen unga 

som varken arbetar eller studerar och förkortning-
en uvas. Uttrycken övriga uvas och övriga unga 
som varken arbetar eller studerar används för 
gruppen som inte är i okänd aktivitet. 

FAKTARUTA

Statistiska centralbyrån använder en statistisk 
modell för att beräkna antalet individer som 
är mantalsskrivna i Sverige men som inte bor 
i landet.
Modellen använder registerdata för tre kalen-

derår. När data till denna rapport beställdes var 
2013 det senaste året som denna modell kunde 
beräknas för. Därför gäller analyserna 2013. 
Sammanställningen av uvas-gruppen sker 

med tidsfördröjning eftersom både inkomstdata 
och gränsregional statistik sammanställs med 
fördröjning. I regel fi nns uvas-data tillgänglig 
med ungefär ett och ett halvt års fördröjning.
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4. OKÄND AKTIVITET: EN ÖVERSIKT

I detta avsnitt beskrivs gruppen unga som var-
ken arbetar eller studerar och särskilt kategorin 
okänd aktivitet. Statistiken kommer från Tema-
gruppen Unga i arbetslivet och omfattar ålder, 

juridiskt kön, inrikes eller utrikes född och ande-
len som återgår till studier eller arbete. Statistik 
om okänd aktivitet uppdelad på läns- och kom-
munnivå fi nns på: www.temaunga.se

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 1. Andel unga som varken arbetar eller studerar efter juridiskt kön, 20–24 år och 
25–29 år, 2013. Procent.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 2. Andel unga som varken arbetar eller studerar efter inrikes och utrikes födda, 
20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent.

å

http://www.temaunga.se
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Av dem i åldern 20–24 var det nästan 74 000 in-
divider som varken arbetade eller studerade 2013 
och i åldersgruppen 25–29 år var det drygt 81 000 
individer. Översatt till andelar innebär detta 11,0 
procent bland dem 20–24 år och 12,9 procent av 
dem i åldern 25–29 år. Andelen är förhållandevis 
konstant över tid.

Tidsserien fi nns på:
www.temaunga.se
www.ungidag.se

I den yngre åldersgruppen är skillnaden mellan 
andelen män respektive kvinnor liten och i den 
äldre åldersgruppen är andelen kvinnor större än 
andelen män (fi gur 1 och tabell 1). En förklaring 
till detta är att kvinnor i större utsträckning än män 
är föräldralediga med föräldrapenning på grund- 
eller garantinivå. Bland dessa fi nns sannolikt en 
stor andel med svag anknytning till arbetsmark-
naden. Andelen som varken arbetar eller studerar 
är större bland utrikes födda jämfört med bland 
inrikes födda (fi gur 2 och tabell 1). 

4. OKÄND AKTIVITET: EN ÖVERSIKT

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 3. Andel i okänd aktivitet respektive övriga i gruppen uvas efter juridiskt kön, 20–24 
år och 25–29 år, 2013. Procent.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 4. Andel i okänd aktivitet respektive övriga i gruppen uvas efter inrikes och utrikes 
födda, 20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent.

å

http://www.temaunga.se
http://www.ungidag.se
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Ungefär en tredjedel av unga som varken arbetar 
eller studerar kategoriseras i okänd aktivitet (28,8 
procent bland dem i åldern 20–24 år och 34,6 pro-
cent bland dem i åldern 25–29 år). Okänd aktivitet 
innebär att det inte går att spåra individerna i något 
av de register som vi använder för att mäta antalet 
unga som varken arbetar eller studerar. 

Skillnaden mellan andelen män och andelen kvin-
nor i okänd aktivitet är marginell i gruppen 20–24 
år. I gruppen 25–29 år är det en större andel män 
än kvinnor som är i okänd aktivitet (fi gur 3 och 
tabell 1). Det verkar alltså vara en större andel 
män i den äldsta åldersgruppen som helt står ut-
anför stöd och åtgärder. Orsakerna till detta bör 
studeras närmare. 

4. OKÄND AKTIVITET: EN ÖVERSIKT

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 6. Andel uvas som som varken arbetade eller studerade 2012 och som är i okänd akti-
vitet 2013. Efter i okänd aktivitet respektive övriga i gruppen uvas, 20–24 år och 25–29 år. 
Procent.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 5. Andel uvas som som varken arbetade eller studerade 2012 och som återgått till 
studier eller arbete 2013. Efter i okänd aktivitet respektive övriga i gruppen uvas, 20–24 år 
och 25–29 år. Procent.
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En större andel utrikes födda är i okänd aktivitet 
jämfört med andelen inrikes födda (fi gur 4 och 
tabell 1). Utrikes födda är överrepresenterade 
bland unga som varken arbetar eller studerar och 
som fl yttar från Sverige (fl ik 5 Mantalsskrivning 
och emigration). Skillnaden kan alltså bero på att 
en större andel utrikes födda i själva verket inte 
befi nner sig i Sverige jämfört med andelen inrikes 
födda.
Bland de unga som varken arbetade eller stude-

rade 2012 var det mellan 33,4 och 44,4 procent 
som antingen studerade eller arbetade 2013 (fi gur 
5 och tabell 2). De som inte återgår till studier 

4. OKÄND AKTIVITET: EN ÖVERSIKT

eller arbete är antingen kvar i uvas-gruppen, har 
emigrerat från Sverige eller avlidit. Andelen som 
återgår är mindre bland dem som var i okänd ak-
tivitet (36,4 procent bland dem i åldern 20–24 år 
och 19,2 procent bland dem i åldern 25–29 år). 
Av dem som var i okänd aktivitet 2012 är det en 

större andel som stannar kvar i okänd aktivitet 
2013 jämfört med andelen som återgår till arbete 
eller studier (49,1 procent i åldern 20–24 år och 
64,7 procent bland dem i åldern 25–29 år) (fi gur 
6 och tabell 2). Det är en betydligt större andel 
utrikes födda som blir kvar i okänd aktivitet jämfört 
med andelen inrikes födda (visas inte i fi gurerna, 
se tabell 3). Könsskillnaderna är små.

FAKTARUTA

Här kan du själv hämta statistik för riket, 
län och kommuner. All statistik är köns-
uppdelad (juridiskt kön) och mycket fi nns 
uppdelad på ursprung och uvas-gruppens 
olika underkategorier.

www.ungidag.se

www.temaunga.se

Lästips

http://www.ungidag.se
http://www.temaunga.se
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5. MANTALSSKRIVNING OCH EMIGRATION

Enligt beräkningar av Statistiska centralbyrån är 
det 29 procent av unga som varken arbetar el-
ler studerar och som är i okänd aktivitet som är 
mantalsskrivna i Sverige men som inte bor här. 
Det motsvarar ungefär 15 700 individer eller 9,5 
procent av den totala gruppen uvas 16–29 år. Av 
dessa är 46 procent kvinnor och 54 procent män. 
Åldersfördelningen är 15 procent i gruppen 16–22 
år och 85 procent i gruppen 23 år och äldre. Upp-
gifterna gäller för 2013.
Temagruppens statistik visar att 2,6 procent av 

alla unga som varken arbetar eller studerar i åldern 
20–24 år fl yttade från Sverige mellan 2013 och 
2014. Motsvarande andel i gruppen 25–29 år var 
4,6 procent (fi gur 7–8 och tabell 3). Unga som 
varken arbetar eller studerar, som är i okänd aktivi-
tet och som är utrikes födda är överrepresenterade 
bland dem som fl yttar från Sverige. Andelen är allra 
högst bland utrikes födda män i åldern 25–29 år 
(13,9 procent, se tabell 3). 

Sammantaget visar alltså beräkningar av Statis-
tiska centralbyrån och Temagruppens egna analy-
ser att ett stort antal individer i kategorin okänd 
aktivitet inte bor eller vistas i Sverige. Andelen är 
så hög att den påverkar den totala statistiken över 
unga som varken arbetar eller studerar.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 7. Andel unga som varken arbetar eller studerar som emigrerat från Sverige 2012–
2013 efter inrikes och utrikes födda, 20–24 år. Procent.

Käll T U i b t li t h St ti ti k t lb å 2013

FAKTARUTA

Temagruppen Unga i arbetslivet har för 
denna rapport fått tillgång till Statistiska 
centralbyråns övertäckningsmodell. Över-
täckning betyder i detta sammanhang in-
divider som är folkbokförda i Sverige, men 
som inte bor eller vistas i landet.
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Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 8. Andel unga som varken arbetar eller studerar som emigrerat från Sverige 2012–
2013 efter inrikes och utrikes födda, 25–29 år. Procent.

5. MANTALSSKRIVNING OCH EMIGRATION

Sammanfattning

Beräkningar av Statistiska centralbyrån visar att 29 procent av indivi-
derna i okänd aktivitet inte bor i Sverige men att de är mantalsskrivna 
här (samtliga uvas 16–29 år). Enligt Temagruppen Unga i arbetslivets 
statistik var andelen uvas i okänd aktivitet som fl yttade från Sverige 
mellan 2012 och 2013 större jämfört med andelen bland övriga uvas 
(se tabell 3). 

Lästips

Käll T U i b t li t h St ti ti k t lb å 2013
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6. BOENDE OCH FAMILJ

Andelen utrikes födda kvinnor i okänd aktivitet 
som har barn är väsentligt mycket större (31,9 
procent både för 20–24 och 25–29 år) än bland 
inrikes födda kvinnor (5,5 procent i åldern 20–24 
år och 13,9 procent i åldern 25–29 år) (se fi gur 
9–10 och tabell 6). Även i uvas-gruppen totalt 
är det en större andel bland de utrikes födda som 
har barn jämfört med de inrikes födda. Det gäller 
både kvinnor och män. Uppgifterna gäller år 2013.
Det fi nns starka skäl att tro att individer som är 

i okänd aktivitet och samtidigt har barn är hem-
ma och tar hand om dessa barn. De står alltså 
samtidigt helt utanför både arbetsmarknaden och 
olika åtgärder. Utifrån den statistik som redovisas 
här går det inte att svara på varför skillnaderna 
mellan inrikes och utrikes födda kvinnor är så stor. 
Förklaringar kan vara socioekonomiska faktorer 
som utbildningsnivå eller kulturella faktorer som 
attityder till kvinnors förvärvsarbete.

FAKTARUTA

Uppgifterna om boende och familj är häm-
tade från Statistiska centralbyråns Registret 
över Totalbefolkningen (RTB).
Här använder vi fem olika kategorier av 
hushåll:

1. bor med förälder eller föräldrar

2. bor med partner och har inte barn

3. är antingen ensamstående eller bor med

partner och har barn

4. bor ensam

5. okänd hushållsställning.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 9. Andel kvinnor med barn i gruppen uvas efter inrikes och utrikes födda, 20–24 år, 
2013. Procent.
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6. BOENDE OCH FAMILJ

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 10. Andel kvinnor med barn i gruppen uvas efter inrikes och utrikes födda, 25–29 år, 
2013. Procent.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013

Sammanfattning

Bor hos föräldrar
Det är en större andel unga som varken stu-
derar eller arbetar och som är i okänd aktivitet 
som bor med sina föräldrar jämfört med övriga i 
gruppen uvas. Män i okänd aktivitet bor i större 
utsträckning med sina föräldrar jämfört med 
kvinnor i okänd aktivitet (tabell 4).

Bor ensam
En mindre andel uvas i okänd aktivitet bor en-
samma jämfört med övriga unga som varken 
arbetar eller studerar. Det är vanligare bland 
män än bland kvinnor i okänd aktivitet att bo 
ensamma (tabell 5).

Bor med partner
I den äldsta åldersgruppen, 25–29 år, är det 
en större andel uvas i okänd aktivitet som bor 
med en partner men utan barn jämfört med 
övriga i gruppen uvas. Skillnaderna mellan 
könen är ganska små (tabell 6).

Föräldraskap
Det är en mindre andel uvas i okänd aktivitet 
som har barn jämfört med övriga unga som 
varken arbetar eller studerar. Andelen kvinnor 
i okänd aktivitet som har barn är större än 
andelen män som har barn (tabell 7).

Lästips
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7. UTBILDNING

Bland unga som varken arbetar eller studerar och 
som är i okänd aktivitet är det en väsentligt mindre 
andel (14,4 procent) som har högst förgymnasial 
utbildning jämfört med övriga i uvas-gruppen (32,5 
procent) (se fi gur 11 och tabell 9). Skillnaderna 
är mindre för gymnasial utbildning: 50,8 procent 
av unga i okänd aktivitet har högst gymnasial ut-
bildning och andelen bland övriga i uvas-gruppen 
är 46,1 procent. En större andel (32,2 procent) av 
25–29-åringarna i okänd aktivitet har en eftergym-
nasial utbildning jämfört med övriga i uvas-grup-
pen (11,4 procent). Kvinnor som varken arbetar 
eller studerar har högre utbildningsnivå än män i 
samma situation oavsett om de är i okänd aktivi-
tet eller hör till övriga i uvas-gruppen. Statistiken 
gäller 2013. 
Som grupp betraktat verkar alltså unga som 

varken arbetar eller studerar och som är i okänd 
aktivitet vara förhållandevis resursstark i jämförel-
se med unga i den övriga i uvas-gruppen. Det är 
dock viktigt att hålla i minnet att resultaten gäller 
för hela gruppen okänd aktivitet. Alla individer i 
kategorin är inte högutbildade eller resursstarka.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 11. Högsta utbildning bland unga i okänd aktivitet, övriga i gruppen uvas samt hela 
uvas-gruppen efter utbildningsnivå, 25–29 år, 2013. Procent.

FAKTARUTA

Statistik för utbildning redovisas enbart för 
25–29-åringar eftersom de har större sanno-
likhet att ha slutfört sina studier. Information 
om högsta utbildning saknas för en fjärdedel 
av de unga som varken arbetar eller studerar 
och som är utrikes födda. Diskussionen handlar 
därför enbart om inrikes födda. 

Sammanfattning

En större andel unga i åldern 25–29 år som 
varken arbetar eller studerar och som är i 
okänd aktivitet har eftergymnasial utbildning 
jämfört med övriga i uvas-gruppen. Omvänt 
är det också en mindre andel i okänd aktivi-
tet som har högst förgymnasial eller gymna-
sial utbildning jämfört med övriga. Kvinnor i 
okänd aktivitet har högre utbildningsnivå än 
män i okänd aktivitet (tabell 9).

Lästips
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8. FÖRSÖRJNING

Inkomster
En större andel av dem i okänd aktivitet har haft 
inkomster från förvärvsarbete under 2013 jämfört 
med övriga i uvas-gruppen (se fi gur 12–13 och 
tabell 10). Det gäller både åldersgruppen 20–24 
år (32,7 respektive 15,3 procent) och 25–29 år 
(13,7 respektive 6,3 procent). Samtidigt är det en 
väsentligt större andel bland uvas i okänd aktivitet 
som inte haft några inkomster alls (förvärvsarbete, 
ersättning från arbetslöshetsförsäkring, etcetera) 
jämfört med övriga uvas (se fi gur 10–11, tabell 
13). Bland dem i okänd aktivitet i åldern 20–24 år 
är det 60,9 procent som inte haft några inkomster 
alls jämfört med 9,4 procent bland övriga uvas. 

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Kommentar 1: Inkomster från arbete baserat på undergruppen ”arbete” (se fl ik 15)
Kommentar 2: Inkomster från a-kassa etc, försörjningsstöd och ingen inkomst baserat på undergruppen arbetslösa 
och företagare (se fl ik 15)
Kommentar 3: Inkomster från a-kassa etcetera omfattar även aktivitetsersättning, föräldraförsäkring och ålderspension.
Figur 12. Inkomstkällor bland unga som varken arbetar eller studerar,
20–24 år, 2013. Procent.

Sammanfattning

En större andel unga som varken studerar 
eller arbetar och som är i okänd aktivitet har 
inkomster från förvärvsarbete (upp till ett 
prisbasbelopp som är gränsen för att defi -
nieras som att varken arbetar eller studerar) 
jämfört med övriga i uvas-gruppen (tabell 
10). Men samtidigt har en större andel av 
Uvas i okänd aktivitet inte haft några inkom-
ster alls (tabell 11). Det är också mycket 
mindre andelar av dem i okänd aktivitet som 
haft inkomster från arbetslöshetsförsäkring 
(tabell 12) och försörjningsstöd (tabell 13) 
jämfört med övriga i uvas. Könsskillnaderna 
är små. 

Lästips
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8. FÖRSÖRJNING

Motsvarande skillnader i åldersgruppen 25–29 år 
är 79,4 procent bland dem i okänd aktivitet och 
10,6 procent bland övriga uvas. Uppgifterna gäller 
år 2013.
Även om en individ har haft förvärvsinkomster 

är inkomsten i gruppen som varken arbetar eller 
studerar per defi nition så låg att den inte går att 
försörja sig på. Det kan fi nnas fl era orsaker till att 
en individ inte har några inkomster alls. En tänk-
bar orsak är att individen inte fi nns i Sverige utan 
reser, studerar eller arbetar utomlands. En annan 
tänkbar orsak är att individen är försörjd av sin 
familj eller arbetar svart.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Kommentar 1: Inkomster från arbete baserat på undergruppen ”arbete” (se fl ik 15).
Kommentar 2: Inkomster från a-kassa etc, försörjningsstöd och ingen inkomst baserat på undergruppen arbetslösa 
och företagare (se fl ik 15).
Kommentar 3: Inkomster från a-kassa etcetera omfattar även aktivitetsersättning, föräldraförsäkring och ålders-
pension.
Figur 13. Inkomstkällor bland unga som varken arbetar eller studerar, 25–29 år, 2013. Pro-
cent.

FAKTARUTA

Temagruppen Unga i arbetslivets uvas-
modell bygger på villkoret att individen 
inte haft förvärvsinkomster överstigande 
ett prisbasbelopp under ett helt kalenderår
(44 500 kronor för 2013). Eftersom modellen 
bygger på registerdata räknas bara regist-
rerade inkomster.
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Försörjningsstöd
En förhållandevis liten andel av unga som varken 
arbetar eller studerar och som är i okänd aktivi-
tet bor i hushåll som fi ck försörjningsstöd under 
2013, medan en relativt stor andel av den övriga 
uvas-gruppen bor i sådana hushåll. I åldersgrup-
pen 20–24 år var det 5,3 procent bland dem i 
okänd aktivitet som bodde i ett hushåll som fi ck 
försörjningsstöd och 34,9 procent bland övriga i 
uvas-gruppen. Motsvarande andelar i åldersgrup-
pen 25–29 år var 4,5 respektive 31,4 procent. 
Utifrån dessa resultat verkar alltså unga i katego-

rin okänd aktivitet inte vara särskilt marginaliserad 
jämfört med övriga i uvas-gruppen. Resultaten 
gäller dock kategorin okänd aktivitet som helhet. 
Det fi nns goda skäl att tro att gruppen rymmer 
både unga med en stabil situation och unga som 
riskerar fattigdom.

8. FÖRSÖRJNING

FAKTARUTA

Statistiken mäter om hushållen har fått 
försörjningsstöd under 2013. Det behöver 
alltså inte vara individen i uvas-gruppen 
själv är mottagare. Statistiken som redo-
visas under rubriken Inkomster gäller för-
sörjningsstöd där den som varken arbetar 
eller studerar är mottagare. 

Sammanfattning

En mindre andel unga som varken studerar eller arbetar och 
som är i okänd aktivitet bor i ett hushåll som får försörjnings-
stöd jämfört med övriga i uvas-gruppen. Det är en något 
större andel av dem i åldern 20–24 år som får försörjningsstöd 
jämfört med andelen i åldern 25–29 år. Könsskillnaderna är 
ganska små och inte helt konsistenta (tabell 14).

Lästips
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9. FAMILJEBAKGRUND

Föräldrars utbildning
En något mindre andel av unga som varken arbe-
tar eller studerar och som är i okänd aktivitet har 
föräldrar med högst förgymnasial utbildning (7,1 
procent) jämfört med övriga i uvas-gruppen (11,1 
procent) (se fi gur 14 och tabell 15). Bland dem 
i okänd aktivitet har också en mindre andel (42,6 
procent) föräldrar med högst gymnasial utbildning 
jämfört med individerna i övriga uvas-gruppen 
(59,3 procent). Den största skillnaden gäller efter-
gymnasial utbildning: 47,9 procent av dem i okänd 
aktivitet har föräldrar med eftergymnasial utbild-
ning medan 28,4 procent av övriga uvas-gruppen 
har föräldrar med denna utbildningsnivå. Könsskill-
naderna är små. Siff rorna gäller år 2013 (fi gur 14).
Baserat på familjebakgrund defi nierat som för-

äldrars högsta utbildning är unga som varken 
arbetar eller studerar och som är i okänd aktivitet 
en resursstark grupp. Det är dock viktigt att ha i 
åtanke att resultaten gäller gruppen i sin helhet. 
Bland individerna i okänd aktivitet fi nns både de 
med högutbildade föräldrar och de med lågutbil-
dade föräldrar.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 14. Högsta utbildning bland föräldrar till unga som varken arbetar eller studerar, 
2013. Procent.

FAKTARUTA

Föräldrars utbildningsnivå mäts för hela 
uvas-gruppen 16–29 år. Information om föräld-
rars högsta utbildning saknas för två tredjede-
lar av unga som varken arbetar eller studerar 
och som är födda utanför Sverige. Analysen 
baseras därför enbart på inrikes födda. 

Sammanfattning

En större andel unga som varken studerar 
eller arbetar och som är i okänd aktivitet har 
föräldrar med eftergymnasial utbildning jäm-
fört med övriga i gruppen uvas. De i okänd 
aktivitet har också i mindre utsträckning 
föräldrar med lägre utbildning jämfört med 
övriga uvas-gruppen. Könsskillnaderna är 
små (tabell 15).

Lästips
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9. FAMILJEBAKGRUND

Föräldrars medianinkomster

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 15. Medianvärde av årsinkomster bland föräldrar till unga som varken arbetar eller 
studerar, 20–24 år, 2013. 100-tals kronor.

Unga som varken arbetar eller studerar och som 
är i okänd aktivitet har föräldrar med högre me-
dianinkomster jämfört med övriga i uvas-gruppen 
(fi gur 15 och 16, tabell 16 och 17). Det enda 
undantaget från detta är utrikes födda män i ål-
dern 20–24 år där endast mamman har inkomster.
I denna grupp är medianinkomsterna något högre 
bland övriga uvas jämfört med bland uvas i okänd 
aktivitet. Den största skillnaden i medianinkomst 
är 93 400 kronor (kvinnor i åldern 20–24 år där 
både mamman och pappan har inkomster). Den 
minsta skillnaden i medianinkomst är 3 900 kronor 
(utrikes födda män och kvinnor där bara mamman 
har inkomster). Uppgifterna gäller 2013.
Utifrån föräldrars medianinkomster framstår 

gruppen i okänd aktivitet som förhållandevis re-
sursstark i jämförelse med övriga uvas-gruppen. 

Det är emellertid också högst sannolikt att detta är 
sant för delar av gruppen okänd aktivitet, men inte 
för hela gruppen. Bland unga som varken studerar 
eller arbetar och som är i okänd aktivitet fi nns 
det både de som kommer från goda ekonomiska 
förhållanden och de som har en familjebakgrund 
med låga inkomster.

FAKTARUTA

Medianinkomsten är den inkomst som ligger 
i mitten av inkomstspannet. Jämfört med 
medianinkomsten är det lika många som 
har högre respektive lägre inkomst.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
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9. FAMILJEBAKGRUND

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 16. Medianvärde av årsinkomster bland föräldrar till unga som varken arbetar eller 
studerar, 25–29 år, 2013. 100-tals kronor.

Sammanfattning

Unga som varken arbetar eller studerar och som är i okänd aktivitet 
har föräldrar med högre medianinkomster jämfört med övriga i 
uvas-gruppen. Skillnaden mellan unga i okänd aktivitet och övriga 
i uvas-gruppen är störst bland kvinnor i åldern 20–24 år där både 
mamman och pappan har inkomster (tabell 16–17).

Lästips
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9. FAMILJEBAKGRUND

Föräldrars etablering på arbetsmarknaden
Föräldrar till unga som varken arbetar eller studerar 
och som är i okänd aktivitet hör i något mindre 
utsträckning än föräldrar till individer i övriga 
uvas-gruppen själva till gruppen som varken ar-
betar eller studerar (hädanefter ”arbetslösa”) (se 
fi gur 17 och tabell 18–19). I åldersgruppen 20–24 
år är det 3,9 procent av uvas i okänd aktivitet 
som har minst en arbetslös förälder jämfört med 
7,4 procent i övriga uvas-gruppen. Motsvarande 
andelar i åldersgruppen 25–29 år är 2,3 procent i 
gruppen okänd aktivitet och 5,2 procent i övriga 
uvas-gruppen. När det gäller juridiskt kön samt 
inrikes och utrikes födda visar statistiken små och 
inte helt konsistenta skillnader mellan kvinnor och 
män å ena sidan, och mellan inrikes och utrikes 
födda å andra sidan. Statistiken gäller 2013.
Statistiken om föräldrars arbetslöshet ger en bild 

av gruppen okänd aktivitet som något mer resurs-
stark jämfört med den övriga uvas-gruppen. Det 
är dock sannolikt att väletablerade familjer såväl 
som familjer med en arbetslöshetshistorik fi nns 
representerade i uvas-kategorin okänd aktivitet. 

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
Figur 17. Etablering på arbetsmarknaden bland föräldrar till unga som varken arbetar eller 
studerar, 20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent.

FAKTARUTA

Etablering på arbetsmarknaden defi nieras 
utifrån Temagruppens modell över unga 
som varken arbetar eller studerar (fl ik 13).

Sammanfattning

Det är en mindre andel unga som varken 
studerar eller arbetar och som är i okänd 
aktivitet som har minst en arbetslös föräld-
er jämfört med i den övriga uvas-gruppen. 
Könsskillnaderna är små (tabell 18–19).

Lästips



22

10. PSYKISK OHÄLSA

Det är stora skillnader mellan unga som varken 
arbetar eller studerar och som är i okänd aktivitet 
jämfört med unga i den övriga uvas-gruppen när 
det gäller mottagen psykiatrisk vård. Här ligger 
fokus på öppen psykiatrisk vård.  I åldersgruppen 
20–24 år är det en påtagligt mindre andel i grup-
pen okänd aktivitet (3,0 procent) som fått öppen 
psykiatrisk vård jämfört med övriga i uvas-gruppen 
(19,6 procent). Motsvarande andelar i åldersgrup-
pen 25–29 år är 1,5 procent (okänd aktivitet) och 
17,6 procent (övriga uvas-gruppen) (fi gur 18 och 
tabell 20–22).
I uvas-gruppen totalt är det 14,8 procent bland 

dem i åldern 20–24 år och 12,0 procent bland dem 
i åldern 25–29 år som fått öppen psykiatrisk vård. 
Motsvarande andelar som fått öppen psykiatrisk 
vård i befolkningen (där uvas ingår) är 5,0 procent 
i åldersgruppen 20–24 år och 4,6 procent i ålders-
gruppen 25–29 år. Skillnaden mellan uvas-gruppen 
totalt och ungdomsbefolkningen i stort är alltså 
alarmerande. Statistiken gäller 2013.

Det fi nns alltså stora skillnader i andelen som fått 
psykiatrisk vård när vi jämför dem i okänd aktivitet 
och övriga i uvas-gruppen. Även skillnaden mellan 
den totala uvas-gruppen och ungdomsbefolkning-
en i stort är påtaglig. Utifrån den statistik som vi 
redovisar här framstår unga som varken arbetar 
eller studerar och som är i okänd aktivitet som en 
resursstark grupp. Det är dock av största vikt att 
vara medveten om att det fi nns individer i gruppen 
okänd aktivitet med psykisk ohälsa. Det är också 
av största vikt att tänka på att psykisk ohälsa kan 
ta sig olika uttryck och att mottagen psykiatrisk 
vård bara är ett sätt att mäta ohälsa på.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Socialstyrelsen 2013.
Figur 18. Andel uvas i öppen psykiatrisk vård, 20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent.

FAKTARUTA

Öppen psykiatrisk vård mäts genom läkar-
besök och sluten vård mäts genom antal 
tillfällen individen varit inlagd på psykiatrisk 
klinik. Statistiken kommer från Socialsty-
relsen. 
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10. PSYKISK OHÄLSA

Sammanfattning

Öppen vård
En mycket mindre andel unga som varken arbetar eller 
studerar i gruppen okänd aktivitet får öppen psykiatrisk 
vård jämfört med övriga uvas-gruppen. Andelen är större 
bland 20–24-åringar jämfört med bland 25–29-åringar. 
Könsskillnaderna är små (tabell 20–22).
Skillnaden mellan dem i okänd aktivitet och dem i den öv-

riga uvas-gruppen är liten när det gäller det genomsnittliga 
antalet vårdtillfällen. Även könsskillnaderna är små (tabell 
20–22).

Sluten vård
Som för öppen vård är andelen bland uvas i gruppen okänd 
aktivitet som fått sluten psykiatrisk vård mycket mindre än 
andelen bland övriga uvas. Det är en något större andel som 
fått sluten vård i gruppen 20–24 år jämfört med i gruppen 
25–29 år. Könsskillnaderna är små (tabell 21–23).
Det genomsnittliga antalet vårdtillfällen är högre övriga 

uvas-gruppen jämfört med dem i gruppen okänd aktivitet. 
Kvinnor har ett högre antal genomsnittliga vårdtillfällen 
jämfört med män (tabell 21–23).

Lästips
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11. KRIMINALITET

Bland unga som varken arbetade eller studerade 
var det totalt 3,4 procent som hade en påföljd inom 
kriminalvården under 2013 (fi gur 19 och tabell 
24). En mindre andel bland dem i okänd aktivitet 
(1,5 procent) hade en påföljd jämfört med dem i 
övriga uvas-gruppen (4,3 procent). Män i okänd 
aktivitet hade i större utsträckning en påföljd (2,7 
procent) jämfört med motsvarande grupp kvinnor 
(0,2 procent). 
Statistiken över påföljder inom kriminalvården 

ger bilden av att unga som varken arbetar eller 
studerar och som är i okänd aktivitet inte är mer 
marginaliserade jämfört med övriga uvas-gruppen. 
Statistiken tyder snarare på motsatsen. Tolkningen  
ska dock ske med hänsyn till att statistiken gäller 

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Kriminalvården 2013.
Figur 18. Påföljder inom kriminalvården för unga som varken arbetar eller studerar efter 
juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda, 16–24 år och 25–29 år, 2013. Procent.

FAKTARUTA

I ungdomsbefolkningen totalt, 16–29 år, är det
0,7 procent som hade en påföljd inom krimi-
nalvården under 2013. Andelen män är 1,2 
procent och andelen kvinnor är 0,2 procent.

(Källa: Personlig kommunikation med
Kriminalvården 25 oktober 2016).

Sammanfattning

Det är en mindre andel av unga som varken arbetar eller stude-
rar och som är i okänd aktivitet som har en påföljd (till exempel 
villkorlig dom eller samhällstjänst) inom kriminalvården jämfört 
med unga i övriga uvas-gruppen. Det gäller oavsett kön och 
ålder. Det är en större andel män i okänd aktivitet än kvinnor 
som har en påföljd (tabell 24).

Lästips

på gruppnivå och att även individer med påföljder 
fi nns i gruppen okänd aktivitet. Det är också viktigt 
att hålla i minnet att påföljder inom kriminalvården 
bara är ett sätt att mäta sociala problem.
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12. KOMMENTARER OCH FÖRSLAG

Statistik från Temagruppen Unga i arbetslivet visar 
att drygt 155 000 unga i åldern 20–29 år varken
arbetade eller studerade under 2013. Beräkningar 
av Statistiska centralbyrån visar dock att ungefär 
15 000 av dessa individer är mantalsskrivna i Sve-
rige men att de inte bor här. Dessa individer bör 
exkluderas ur uvas-statistiken.

En mer nyanserad bild
av uvas är nödvändigt
I regel brukar unga som varken arbetar eller stu-
derar betraktas som marginaliserade i större eller 
mindre utsträckning. Vi vet vad två tredjedelar av 
unga som varken arbetar eller studerar gör: de är 
arbetslösa, får försörjningsstöd, är sjuka eller tar 
hand om barn med låg föräldrapenning. Ytterligare 
en grupp har nyligen anlänt till Sverige och befi n-
ner sig i en etableringsprocess. Men en tredjedel 
går inte att spåra i de register vi använder för att 
defi niera gruppen unga som varken arbetar eller 
studerar. De befi nner sig i det som brukar kallas 
okänd aktivitet. Statistiken som presenteras i 
denna rapport visar att gruppen okänd aktivitet 
är förhållandevis resursstark.

Uvas i okänd aktivitet är
i genomsnitt resursstarka
I jämförelse med andra unga som varken arbetar 
eller studerar har individerna i gruppen okänd ak-
tivitet i genomsnitt högre utbildning. Unga i okänd 
aktivitet har i större utsträckning haft inkomster 
från förvärvsarbete (upp till ett prisbasbelopp 
som är den högsta inkomst en individ kan ha för 
att höra till gruppen unga som varken arbetar 
eller studerar). Samtidigt är det en mycket större 
andel unga i okänd aktivitet som inte haft några 
inkomster alls jämfört med övriga unga som varken 
arbetar eller studerar.
Andelen i okänd aktivitet som fått försörjnings-

stöd är mindre än motsvarande andel bland övriga 
unga som varken arbetar eller studerar. En mindre 
andel bland dem i okänd aktivitet har påföljder 
inom kriminalvården (till exempel villkorlig dom 
eller samhällstjänst) jämfört med övriga unga som 
varken arbetar eller studerar. Dessa resultat gäller 
för gruppen i sin helhet. Det innebär att det även 
fi nns individer i okänd aktivitet som har låg utbild-
ning, individer som får försörjningsstöd, individer 
som har påföljder inom kriminalvården etcetera. 

Unga utrikes födda kvinnor 
med barn är ofta utanför 
arbete, studier och åtgärder
Det är en större andel bland unga i okänd ak-
tivitet som bor tillsammans med sina föräldrar 
jämfört med övriga unga som varken arbetar eller 
studerar. I detta avseende är alltså unga i okänd 
aktivitet i mindre utsträckning etablerade än övri-
ga i uvas-gruppen. Utrikes födda kvinnor i okänd 
aktivitet har i väsentligt större utsträckning barn 
jämfört med inrikes födda kvinnor i okänd aktivitet. 
En rimlig slutsats är att dessa kvinnor är hemma 
och tar hand om barn. De har dock ingen föräld-
rapenning och de deltar inte heller i till exempel 
statliga arbetsmarknadsåtgärder. Det är alltså en 
grupp som står långt ifrån etablering i arbetslivet. 
Utifrån den statistik som redovisas här går det inte 
att svara på varför skillnaderna mellan inrikes och 
utrikes födda kvinnor är så stor. Förklaringar kan 
vara socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå 
eller kulturella faktorer som attityder till kvinnors 
förvärvsarbete.

Många i gruppen uvas
lider av psykisk ohälsa
I genomsnitt har unga i okänd aktivitet i mindre 
utsträckning fått psykiatrisk vård jämfört med 
övriga unga som varken arbetar eller studerar. 
I hela gruppen unga som varken arbetar eller 
studerar är det dock en mycket större andel som 
fått psykiatrisk vård jämfört med ungdomsbe-
folkningen i stort. Bland dem i åldern 20–24 år är 
det 14,8 procent som fått öppen psykiatrisk vård, 
och i åldersgruppen 25–29 år är det 12,0 procent. 
Motsvarande andelar i ungdomsbefolkningen (där 
uvas ingår) är 5,0 procent i åldersgruppen 20–24 
år och 4,6 procent i åldersgruppen 25–29 år.
Det är alltså en stor andel av unga som varken 

arbetar eller studerar som får psykiatrisk vård, och 
skillnaden mellan denna grupp och ungdomsbe-
folkningen totalt är också stor. Orsakssambanden 
bakom psykisk ohälsa är inte självklara. Psykisk 
ohälsa kan vara en konsekvens av att vara utan 
sysselsättning, men psykisk ohälsa kan också 
vara en bidragande faktor till att en individ varken 
arbetar eller studerar. Oavsett orsakssambanden 
visar statistiken tydligt på samvariationen mellan 
psykisk ohälsa och att varken arbeta eller stude-
ra. För denna grupp är insatser och stöd både för 
at förbättra den psykiska hälsan och för att få en 
meningsfull sysselsättning viktiga. 
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Unga i okänd aktivitet
är resursstarka,
men se undantagen
När det gäller familjebakgrund har unga i okänd 
aktivitet i större utsträckning högutbildade för-
äldrar och föräldrarnas medianinkomster är högre 
i denna grupp jämfört med för övriga unga som 
varken arbetar eller studerar. En mindre andel av 
dem i okänd aktivitet har föräldrar som själva är 
arbetslösa. På det stora hela framstår gruppen 
okänd aktivitet som resursstark med avseende på 
familjebakgrund. Det är dock viktigt att ha i åtanke 
att resultaten gäller gruppen i sin helhet. Bland 
individerna i okänd aktivitet fi nns både de med 
högutbildade föräldrar och de med lågutbildade 
föräldrar, individer från goda ekonomiska förhål-
landen och de som har en familjebakgrund med 
låga inkomster. Vi vet också från tidigare studier 
att föräldrarnas utbildningsbakgrund har betydelse 
för sannolikheten att unga varken arbetar eller 
studerar. 

Uvas-måttet måste
utvecklas så att insatser
når unga med stödbehov
Sammanfattningsvis är det tydligt att inte alla unga 
som varken arbetar eller studerar är marginalisera-
de. Det gäller både dem i okänd aktivitet och i den 
övriga gruppen. En rimlig slutsats är att alla unga 
som varken arbetar eller studerar inte har samma 
behov av stöd eller insatser. För många individer 
är det en övergående fas i livet att varken arbeta 
eller studera. Andra befi nner sig i långvarig och 
allvarlig marginalisering. Utifrån de beräkningar 
som Statistiska centralbyrån gjort är det också 
tydligt att antalet och andelen unga som varken 
studerar eller arbetar överskattas i statistiken. 
Mot bakgrund av dessa slutsatser är Temagruppen 
Unga i arbetslivets förslag att:

• Registerbaserad statistik om unga som varken
arbetar eller studerar justeras nedåt för antalet 
individer som är mantalsskrivna i Sverige, men 
som enligt beräkningar inte bor i landet.

• Statistiken om unga som varken arbetar eller
studerar samlas in på individnivå så att det blir 
möjligt att identifi era och följa underkategorier som 
är särskilt utsatta. Det är särskilt viktigt att kunna 
följa individer över tid (longitudinellt). 

• Politiska insatser och åtgärder bör riktas mot
unga som varken arbetar eller studerar och som 
riskerar att bli kvar i gruppen under lång tid och/el-
ler har en komplex problembild. Exempel på grup-
per som bör ägnas särskild uppmärksamhet är:
– unga som varken arbetar eller studerar och som

har psykisk ohälsa
– unga utrikes födda kvinnor som varken arbetar

eller studerar och som är hemma med barn.
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Temagruppen Unga i arbetslivet har sedan 2011 
sammanställt och publicerat statistik om unga som 
varken arbetar eller studerar. Modellen reviderades 
under 2014 utifrån framförallt synpunkter i utred-
ningen Unga som varken arbetar eller studerar. 
Statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74). 
Enligt Temagruppens modell hör en individ till 

uvas-gruppen om hen under ett helt kalenderår:

1. inte haft inkomster över ett basbelopp
(44 500 kronor år 2013)

2. inte haft studiemedel, varit utbildnings-
registrerad eller studerat vid SFI mer än
60 timmar och

3. inte arbetspendlat till Norge eller Danmark.

Uvas-gruppen delas sedan in i olika underkate-
gorier:

– invandrat under året

– statliga åtgärder
(öppen arbetslöshet och
arbetsmarknadsåtgärder)

– kommunalt stöd
(försörjningsstöd)

– omvårdnad av barn
(inklusive föräldraledighet
på bas– och garantinivå)

– sjukdom/funktionshinder
(sjuk– och aktivitetsersättning)

– både statliga åtgärder
och kommunalt stöd

– okänd aktivitet

Alla grupper utom de som har invandrat under 
året och de i okänd aktivitet är icke ömsesidigt 
uteslutande. En individ kan alltså förekomma i mer 
än en grupp. Temagruppens uvas–modell redovisas 
för åldersgrupperna 16–19 år, 20–24 år och 25–29 
år. Den redovisas också för juridiskt kön (kvinnor 
respektive män) och ursprung (inrikes respektive 
utrikes födda) samt för olika inkomstgrupper och 
geografi ska indelningar. 
Slutligen sammanställs också fl öden mellan år-

par. Detta innebär att Temagruppen följer dem 
som varken arbetar eller studerar ett år (i denna 
rapport 2012) för att kartlägga hur stor andel som 
fortfarande varken arbetar eller studerar ett år 
senare (i denna rapport 2013) och hur stor andel 
som antingen studerar eller arbetar.
Stora delar av Temagruppens statistik om unga 

som varken arbetar eller studerar publiceras på 
www.ungidag.se och på Temagruppens egen 
webb www.temaunga.se. 
Sammanställning och publicering av uvas-data 

sker med tidsfördröjning eftersom både inkomstda-
ta och den gränsregionala statistiken sammanställs 
med fördröjning. För en beskrivning och diskussion 
av olika defi nitioner av ungdomsarbetslöshet och 
unga som varken arbetar eller studerar, se till 
exempel Wadensjö, E. & Olofsson, J. (2015) Rätt 
eller fel om ungdomsarbetslösheten, Stockholm: 
Dialogos Förlag.

FAKTARUTA

Det fi nns ingen egentlig registerstatistik 
över elever i grund- och gymnasiesärsko-
la. Men eftersom individerna studerar är 
det viktigt att försöka utesluta dem från 
gruppen unga som varken arbetar eller 
studerar. Aktivitetsersättning på grund av 
förlängd skolgång och förlängt barnbidrag 
är ett försök att ringa in elever i grund- och 
gymnasiesärskola. Denna statistik fi nns 
tillgänglig från och med 2010. Individer 
som fi ck aktivitetsersättning på grund av 
förlängd skolgång eller förlängt barnbi-
drag kategoriserades som okänd aktivitet 
före2010. Gruppen kallas här särskolelever.

http://www.ungidag.se
http://www.temaunga.se
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14. GRUPPEN 16–19 ÅR

I åldersgruppen 16–19 år varken arbetade eller 
studerade drygt 10 000 individer eller 2,3 procent 
2013. Av dessa är 45,4 procent i okänd aktivitet. 
Statistiken om unga som varken arbetar eller stu-
derar visar att det fi nns stora skillnader mellan ål-
dersgruppen 16–19 år och åldersgrupperna 20–24 år 
respektive 25–29 år som är i fokus i denna rapport
(www.temaunga.se och www.ungidag.se). 
Andelen som är i okänd aktivitet är större i ålders-
gruppen 16–19 år jämfört med de två äldre ålders-
grupperna. Det mest rimliga är förstås att unga i 
åldern 16–19 år går i skolan. Det fi nns dock, som 
statistiken visar, många som inte gör det. Det kan 
fi nnas olika skäl till detta, till exempel ohälsa, att 
individen har blivit förälder, kriminalitet eller andra 
sociala problem. Den statistik som specialbeställts 
från Statistiska centralbyrån för denna rapport kan 
sammanfattas på följande sätt för åldersgruppen 
16–19 år: 

• Jämfört med alla unga i åldern 16–19 år (0,3
procent) är det en högre andel 16–19–åringar
som varken arbetar eller studerar som har barn
(13,3 procent).

• En större andel av unga i åldern 16–19 år som
varken studerar eller arbetar har fått försörjnings-
stöd jämfört med de äldre åldersgrupperna.

• Över hälften av 16–19–åringarna har inte haft
några inkomster alls jämfört med mindre än en
tredjedel av 20–29–åringarna.

• Föräldrarnas medianinkomster är lägre bland dem
i åldern 16–19 år jämfört med bland de två äldre
åldersgrupperna.

• Det är en större andel av gruppen 16–19 år
som har minst en arbetslös förälder jämfört med
åldersgrupperna 20–24 år och 25–29 år.

• Det är 17,3 procent av hela uvas–gruppen i
åldern 16–19 år som fi ck öppen psykiatrisk vård
under 2013 jämfört med 14,8 procent av dem i
åldern 20–24 år och 12,0 procent av dem i åldern
25–29 år.

http://www.temaunga.seochwww.ungidag.se
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15. DEFINITIONER AV VARIABLER

Mantalsskrivning
och emigration
Uppgifterna om antalet individer som är man-
talsskrivna i Sverige men som sannolikt inte bor 
i landet är beräknade av Statistiska centralbyrån. 
Beräkningsmodellen beskrivs i rapporten Övertäck-
ning i Registret över totalbefolkningen – en regis-
terstudie. Befolkning och Välfärd Bakgrundsfakta 
2015:1 (SCB 2015). Informationen om andelen 
uvas som emigrerar från Sverige mellan 2012 
och 2013 är hämtad från Temagruppens uvas-
statistik. 

Boende och familj
Uppgifterna är hämtade från Statistiska 
centralby-råns Registret över Totalbefolkningen 
(RTB). Här använder vi fem olika kategorier av 
hushåll:1. bor med förälder eller föräldrar
2. bor med partner och har inte barn
3. är antingen ensamstående eller bor med
partner och har barn
4. bor ensam
5. okänd hushållsställning.

Utbildning
Utbildning mäts genom registerstatistik från SCB. 
Utbildning mäts som högsta avslutade utbildning. 
Tre utbildningskategorier redovisas:

1. förgymnasial
2. gymnasial
3. eftergymnasial.

Dessutom redovisas andelen där information om 
högsta utbildning saknas. Egen utbildning redo-
visas här endast för gruppen 25–29 år. Orsaken 
till det är att yngre individer i större utsträckning 
antas studera eller komma att studera.

Försörjning
Inkomster
Inkomster mäts genom inkomstuppgifter från 
Skatteverket som sammanställs på SCB. Defi nitio-
nen av inkomster är förvärvsinkomster och värn-
pliktsersättning. Som förvärvsinkomster räknas 
inkomster från anställning och eget företag minus 
eventuellt underskott från det egna företaget. 
Detta innebär att individer som har ett passivt 
företag och individer som har ett företag som gått 
med förlust kan hamna i kategorin okänd aktivitet. 
För att defi nieras som uvas får individen inte haft 
förvärvsinkomster överstigande ett prisbasbelopp. 
År 2013 var prisbasbeloppet 44 500 kronor. 
Sammanställningen av inkomster är delvis en 

uppdatering av Kvalitetsstudie av Ungdomssty-
relsens modell för ”unga som varken arbetar eller 
studerar” (SCB 2013).  I denna studie särredovisas 
inkomster för grupperna som haft inkomster från 
arbete (kallade arbete) och arbetslösa samt före-
tagare. De två senare grupperna är sammanslagna 
eftersom företagarna är mycket få till antalet. För 
att möjliggöra jämförelser används samma uppdel-
ning i denna rapport. Dock redovisas bara inkom-
ster för den grupp (arbete respektive arbetslösa 
och företagare) som är störst till antalet.

Försörjningsstöd
Försörjningsstöd defi nieras på hushållsnivå och 
kommer från inkomstuppgifter från Skatteverket 
som sammanställs av Statistiska centralbyrån. 
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Familjebakgrund
Föräldrars utbildning
Redovisningen av föräldrars högsta utbildning föl-
jer samma principer som för egen utbildning och 
mäts genom registerstatistik från SCB. Utbildning 
mäts som högsta avslutade utbildning utifrån tre 
kategorier:

1. förgymnasial
2. gymnasial
3. eftergymnasial.

Dessutom redovisas andelen där information om 
högsta utbildning saknas. Om föräldrarnas utbild-
ningsnivå skiljer sig åt styr den högsta utbildnings-
nivån. Föräldrars högsta utbildning redovisas för 
hela gruppen 16–29 år.

Föräldrars medianinkomster
Inkomster mäts genom inkomstuppgifter från 
Skatteverket sammanställda av SCB. Medianin-
komsten är den inkomst som ligger i mitten av 
inkomstspannet. Jämfört med medianinkomsten 
är det lika många som har högre respektive lägre 
inkomst.

Föräldrars etablering
på arbetsmarknaden
Föräldrars etablering på arbetsmarknaden mäts 
enligt Temagruppens uvas-modell (fl ik 13). För-
utom öppen arbetslöshet ingår alltså även olika 
slags arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sjuker-
sättning etcetera. Statistiken är hämtad från fl era 
olika register.

Psykisk ohälsa
Information om öppen och sluten psykiatrisk vård 
mäts dels som den andel som fått läkarvård och 
dels medelvärdet för antalet vårdtillfällen. Psy-
kiatrisk vård defi nieras som diagnoser F00–F99 
Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteen-
destörningar. Diagnoserna är sammanslagna av 
sekretesskäl. Statistiken är hämtad från Social-
styrelsen.

Kriminalitet
För att undersöka hur stor andel av uvas–gruppen 
som under 2013 haft påföljder används data från 
Kriminalvården som samkörts med uvas–data på 
SCB. Eftersom mycket få individer har påföljder 
inom kriminalvården går det inte att göra samma 
fi nfördelade uppdelning som för övriga delområ-
den. Av samma skäl har de olika verkställigheterna 
(anstalt, skyddstillsyn, villkorlig frigivning, villkorlig 
dom med samhällstjänst och intensivövervakning 
(fotboja)) slagits samman. Statistiken redovisas 
också för hela åldersgruppen 16–29 år.
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Tabell 1. Antal unga som varken arbetar eller studerar efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda, 
20–24 år och 25–29 år, 2013

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 73 927 21 322 52 605 35 511 9 967 25 544 38 416 11 355 27 061
Inrikes födda 55 064 15 013 40 051 25 205 6 835 18 370 29 859 8 178 21 681
Utrikes födda 18 863 6 309 12 554 10 306 3 132 7 174 8 557 3 177 5 380
25–29 år
Samtliga 81 426 28 149 53 277 42 507 12 650 29 857 38 919 15 499 23 420
Inrikes födda 44 675 11 981 32 694 22 679 5 286 17 393 21 996 6 695 15 301
Utrikes födda 36 751 16 168 20 583 19 828 7 364 12 464 16 923 8 804 8 119

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 2. Andel uvas i gruppen okänd aktivitet 2012 som antingen är kvar i okänd aktivitet eller har återgått 
till arbete eller studier 2013. Efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda, 20–24 år och 25–29 år, 2013. 
Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
SAMTLIGA
Okänd 17,1 49,1 4,9 16,3 48,5 4,4 17,7 49,7 5,3
Återgått 44,4 36,4 47,5 44,7 37,4 47,4 44,2 35,6 47,5
INRIKES FÖDDA
Okänd 13,2 42,1 3,3 12,1 40,2 2,5 14,1 43,8 4,0
Återgått 46,1 44,9 46,6 47,2 47,5 47,1 45,2 42,7 46,1
UTRIKES FÖDDA
Okänd 27,9 64,0 9,8 26,3 64,6 9,1 29,8 63,4 10,6
Återgått 39,7 18,3 50,3 38,7 17,7 48,2 40,8 19,0 53,2
25–29 år
SAMTLIGA
Okänd 25,7 64,7 5,5 22,2 64,6 4,9 29,6 64,7 6,4
Återgått 33,4 19,2 40,8 36,4 18,2 43,8 30,2 20,0 36,9
INRIKES FÖDDA
Okänd 17,3 57,6 2,7 15,2 58,7 2,2 19,6 56,7 3,3
Återgått 34,2 29,2 36,0 37,4 26,5 40,6 30,8 31,3 30,6
UTRIKES FÖDDA
Okänd 35,7 69,8 9,8 30,3 69,0 8,6 41,8 70,6 11,6
Återgått 32,5 11,9 48,1 35,2 12,2 48,2 29,4 11,7 48,0

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
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Tabell 3. Andel uvas som emigrerat från Sverige mellan 2012 och 2013 efter juridiskt kön samt inrikes och 
utrikes födda, 20–24 år och 25–29 år. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 2,6 6,2 1,3 3,0 7,3 1,4 2,3 5,2 1,1
Inrikes födda 1,4 3,8 0,6 1,8 5,2 0,6 1,1 2,6 0,6
Utrikes födda 6,0 11,5 3,3 6,0 11,5 3,5 6,1 11,5 3,0
25–29 år
Samtliga 4,6 10,6 1,5 4,3 11,4 1,5 4,9 10,1 1,5
Inrikes födda 2,1 6,5 0,5 2,3 8,5 0,4 1,8 4,9 0,5
Utrikes födda 7,6 13,7 3,0 6,7 13,5 2,9 8,6 13,9 3,2

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 4. Andel uvas som bor med förälder/föräldrar efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda,
20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 47,8 63,3 41,5 36,0 60,3 26,5 58,7 66,0 55,6
Inrikes födda 56,7 78,4 48,6 45,0 76,9 33,1 66,6 79,6 61,6
Utrikes födda 21,8 27,5 18,9 13,9 24,0 9,4 31,3 30,9 31,5
25–29 år
Samtliga 20,0 28,9 15,3 13,9 28,4 7,8 26,6 29,3 24,9
Inrikes födda 29,6 55,4 20,2 21,2 55,4 10,8 38,3 55,4 30,9
Utrikes födda 8,3 9,3 7,5 5,6 9,1 3,5 11,5 9,5 13,6

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 5. Andel uvas som bor med partner och inte har barn efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes 
födda, 20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 14,7 14,7 14,7 16,0 16,1 16,0 13,5 13,5 13,5
Inrikes födda 11,8 9,5 12,6 13,8 11,2 14,8 10,0 8,1 10,8
Utrikes födda 23,4 27,1 21,6 21,5 26,9 19,1 25,7 27,3 24,8
25–29 år
Samtliga 21,8 30,9 17,0 18,8 29,4 14,3 25,1 32,2 20,5
Inrikes födda 16,0 18,9 15,0 14,9 19,3 13,5 17,3 18,7 16,6
Utrikes födda 28,9 39,9 20,2 23,3 36,7 15,4 35,4 42,5 27,7

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
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Tabell 6. Andel uvas med barn och som är ensamstående alternativt bor med partner efter juridiskt kön samt 
inrikes och utrikes födda, 20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 20,0 10,8 23,7 32,4 13,8 39,7 8,4 8,1 8,6
Inrikes födda 13,8 4,4 17,3 24,5 5,5 31,5 4,8 3,4 5,3
Utrikes födda 37,9 25,9 43,9 51,8 31,9 60,5 21,2 20,1 21,8
25–29 år
Samtliga 33,1 18,9 40,5 48,4 24,4 58,6 16,3 14,5 17,5
Inrikes födda 25,4 9,9 31,1 41,8 13,9 50,3 8,5 6,8 9,3
Utrikes födda 42,3 25,6 55,5 55,9 31,9 70,1 26,4 20,3 33,0

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 7. Andel uvas som bor ensam efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda, 20–24 år och
25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 12,0 4,8 15,0 10,6 3,9 13,2 13,4 5,5 16,7
Inrikes födda 13,6 4,1 17,2 12,8 3,1 16,4 14,4 5,0 17,9
Utrikes födda 7,4 6,3 7,9 5,1 5,6 4,9 10,1 6,9 12,0
25–29 år
Samtliga 16,9 9,3 21,0 12,3 7,3 14,4 22,1 10,9 29,5
Inrikes födda 23,4 10,3 28,3 17,6 6,9 20,9 29,4 12,9 36,7
Utrikes födda 9,1 8,5 9,5 6,2 7,6 5,3 12,5 9,3 15,9

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 8. Andel uvas med okänd hushållsställning efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda,
20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 5,5 6,4 5,1 5,0 5,9 4,7 5,9 6,9 5,6
Inrikes födda 4,1 3,6 4,3 3,9 3,3 4,1 4,3 3,8 4,5
Utrikes födda 9,6 13,2 7,7 7,7 11,6 6,0 11,7 14,7 10,0
25–29 år
Samtliga 8,2 11,9 6,2 6,6 10,5 5,0 9,8 13,1 7,7
Inrikes födda 5,5 5,5 5,5 4,5 4,6 4,5 6,4 6,2 6,5
Utrikes födda 11,4 16,7 7,3 9,0 14,7 5,7 14,3 18,5 9,8

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
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Tabell 9. Andel uvas med olika utbildningsnivåer efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda, 25–29 år, 
2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

Samtliga
Förgymnasial 24,9 11,5 32,0 23,1 9,5 28,8 26,9 13,1 36,0
Gymnasial 35,8 30,7 38,5 36,9 31,5 39,1 34,7 30,1 37,7
Eftergymnasial 24,1 41,7 14,8 25,3 43,2 17,7 22,8 40,4 11,1
Värde saknas 15,2 16,1 14,8 14,8 15,8 14,4 15,7 16,4 15,2
Inrikes födda
Förgymnasial 27,6 14,4 32,5 24,5 10,9 28,6 30,9 17,3 36,8
Gymnasial 47,4 50,8 46,1 49,9 51,9 49,4 44,7 49,9 42,4
Eftergymnasial 17,0 32,2 11,4 18,5 34,5 13,7 15,4 30,4 8,8
Värde saknas 8,0 2,6 10,0 7,1 2,8 8,4 9,0 2,4 11,9
Utrikes födda
Förgymnasial 21,5 9,3 31,2 21,5 8,6 29,1 21,6 9,9 34,4
Gymnasial 21,8 15,9 26,4 21,9 6,9 24,9 21,7 15,1 28,8
Eftergymnasial 32,7 48,7 20,2 33,0 49,4 23,3 32,4 48,1 15,4
Värde saknas 24,0 26,1 22,3 23,7 25,2 22,7 24,3 26,9 21,5

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 10. Andel uvas som har inkomster från arbete efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda, 20–24 
år och 25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 20,3 32,7 15,3 18,7 33,8 12,9 21,7 31,6 17,5
Inrikes födda 22,9 40,5 16,3 22,2 43,4 14,3 23,5 38,0 18,1
Utrikes födda 12,6 14,1 11,8 10,3 13,0 9,2 15,3 15,2 15,3
25–29 år
Samtliga 8,9 13,8 6,3 7,2 12,7 4,9 10,7 14,7 8,1
Inrikes födda 9,1 19,9 5,1 7,8 19,4 4,2 10,5 20,3 6,2
Utrikes födda 8,6 9,2 8,1 6,5 7,8 5,8 11,1 10,4 11,7

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 11. Andel uvas (företagare och arbetslösa) som har inkomster från arbetslöshetsersättning, sjuk- och 
aktivitetsersättning, föräldraförsäkring eller ålderspension. Efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes 
födda, 20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 29,3 1,0 40,8 32,2 1,2 44,2 26,7 0,9 37,5
Inrikes födda 31,3 1,2 42,6 32,1 1,2 43,7 30,6 1,2 37,0
Utrikes födda 23,6 0,6 35,1 32,2 1,1 45,8 13,2 0,1 20,9
25–29 år
Samtliga 31,7 1,4 47,7 36,7 1,9 51,4 26,2 0,9 43,0
Inrikes födda 38,4 2,0 51,7 40,0 2,2 51,5 36,7 1,8 51,9
Utrikes födda 23,6 0,9 41,4 32,9 1,6 51,4 12,7 0,2 26,2

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
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Tabell 12. Andel uvas (företagare och arbetslösa) som har fått försörjningsstöd efter juridiskt kön samt 
inrikes och utrikes födda, 20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 10,7 1,8 14,4 9,0 1,3 11,9 12,4 2,0 16,7
Inrikes födda 10,3 1,4 13,6 8,9 1,0 11,8 11,4 1,7 15,1
Utrikes födda 12,1 2,7 16,8 9,2 2,6 12,1 15,6 2,9 23,1
25–29 år
Samtliga 10,3 0,8 15,3 7,9 0,6 10,9 12,9 0,9 20,8
Inrikes födda 11,2 1,0 14,9 8,1 0,9 10,3 14,3 1,0 20,1
Utrikes födda 9,2 0,7 15,9 7,6 0,5 11,8 11,1 0,9 22,2

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 13. Andel uvas (företagare och arbetslösa) som haft någon inkomst efter juridiskt kön samt inrikes 
och utrikes födda, 20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 24,2 60,9 9,4 23,2 60,2 8,8 25,2 61,5 10,0
Inrikes födda 17,5 52,4 4,5 15,6 50,1 2,8 19,1 54,3 5,9
Utrikes födda 43,8 81,1 25,1 41,8 82,3 24,1 46,3 79,9 26,4
25–29 år
Samtliga 34,4 79,4 10,6 30,7 80,9 9,4 38,4 78,1 12,1
Inrikes födda 20,9 68,9 3,3 18,0 70,5 2,0 23,8 67,6 4,7
Utrikes födda 50,8 87,2 22,2 45,2 88,4 19,7 57,4 86,2 26,1

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 14. Andel uvas som bor i hushåll som fått försörjningsstöd efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes 
födda, 20–24 år och 25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

20–24 år
Samtliga 26,3 5,3 34,9 26,5 4,9 34,9 26,2 5,6 34,8
Inrikes födda 25,4 3,4 33,7 25,5 2,7 33,9 25,4 3,9 33,6
Utrikes födda 28,9 9,7 38,6 29,1 9,8 37,6 28,7 9,7 39,9
25–29 år
Samtliga 22,1 4,5 31,4 21,0 4,3 28,1 23,4 4,6 35,7
Inrikes födda 22,6 2,4 30,1 20,0 2,1 25,5 25,3 2,7 35,2
Utrikes födda 21,5 6,0 33,7 22,0 5,8 31,7 20,8 6,1 36,7

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
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Tabell 15. Utbildningsnivåer bland föräldrar till uvas efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda,
16–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

Samtliga
Förgymnasial 9,7 6,5 11,2 9,3 6,0 10,8 10,0 7,0 11,7
Gymnasial 38,8 27,5 44,3 37,7 26,5 42,5 39,9 28,3 46,3
Eftergymnasial 26,0 32,1 23,0 24,0 32,4 20,5 27,9 31,8 25,7
Värde saknas 25,6 33,9 21,5 28,9 35,1 26,3 22,2 32,9 16,4
Inrikes födda
Förgymnasial 10,0 7,1 11,1 10,0 6,5 11,3 9,9 7,5 10,9
Gymnasial 54,6 42,6 59,3 55,8 41,9 60,8 53,5 43,3 57,9
Eftergymnasial 34,0 47,9 28,4 32,7 49,2 26,7 35,1 46,9 30,1
Värde saknas 1,5 2,4 1,1 1,5 2,5 1,2 1,5 2,3 1,1
Utrikes födda
Förgymnasial 9,1 5,8 11,4 8,3 5,4 9,8 10,1 6,2 13,5
Gymnasial 11,0 8,5 12,6 9,5 8,3 10,1 12,7 8,7 16,1
Eftergymnasial 11,8 12,4 11,5 10,5 12,6 9,4 13,4 12,2 14,4
Värde saknas 68,1 73,2 64,6 71,7 73,7 70,7 63,8 72,9 56,0

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 16. Medianvärde av årsinkomster bland föräldrar till uvas efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes 
födda, 20–24 år, 2013. 100-tals kronor

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

Samtliga
Endast far 3 000 3 134 2 981 3 043 3 252 3 000 2 970 3 020 2 954
Både far och mor 6 209 6 783 6 012 6 211 6 895 5 975 6 208 6 692 6 048
Endast mor 2 539 2 736 2 473 2 524 2 765 2 445 2 553 2 716 2 496
Varken far eller mor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inrikes födda
Endast far 3 107 3 331 3 061 3 158 3 443 3 104 3 070 3 191 3 034
Både far och mor 6 249 6 833 6 051 6 257 6 948 6 014 6 243 6 747 6 082
Endast mor 2 632 2 903 2 534 2 592 2 917 2 493 2 669 2 880 2 562
Varken far eller mor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrikes födda
Endast far 2 280 2 495 2 172 2 347 2 508 2 238 2 238 2 438 2 152
Både far och mor 5 361 5 552 5 295 5 197 5 551 5 073 5 432 5 639 5 392
Endast mor 2 091 2 117 2 078 2 079 2 152 2 017 2 101 2 095 2 112
Varken far eller mor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
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Tabell 17. Medianvärde av årsinkomster bland föräldrar till uvas efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes 
födda, 25–29 år, 2013. 100-tals kronor

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

Samtliga
Endast far 2 940 3 063 2 894 2 944 3 113 2 905 2 936 3 040 2 877
Både far och mor 6 033 6 555 5 880 6 033 6 618 5 866 6 034 6 512 5 889
Endast mor 2 563 2 758 2 486 2 536 2 779 2 451 2 594 2 746 2 519
Varken far eller mor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inrikes födda
Endast far 3 039 3 175 2 999 3 044 3 235 3 000 3 030 3 130 2 999
Både far och mor 6 103 6 664 5 932 6 090 6 718 5 931 6 115 6 620 5 935
Endast mor 2 611 2 835 2 534 2 589 2 835 2 521 2 633 2 835 2 539
Varken far eller mor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrikes födda
Endast far 2 445 2 679 2 361 2 373 2 633 2 255 2 504 2 740 2 420
Både far och mor 5 328 5 625 5 200 5 224 5 738 5 060 5 389 5 529 5 340
Endast mor 2 389 2 561 2 292 2 307 2 576 2 168 2 456 2 504 2 431
Varken far eller mor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 18. Andel föräldrar till uvas efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda, 20–24 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

Samtliga
Arbetslös 6,4 3,9 7,4 6,3 3,8 7,3 6,5 4,1 7,5
Värde saknas 15,3 18,6 14,0 19,4 21,0 18,7 11,6 16,5 9,6
Inrikes födda
Arbetslös 5,5 2,7 6,6 5,6 2,5 6,8 5,4 3,0 6,3
Värde saknas 1,1 2,1 0,8 1,1 2,2 0,7 1,1 2,0 0,8
Utrikes födda
Arbetslös 8,9 6,7 10,1 8,0 6,6 8,6 10,1 6,9 12,0
Värde saknas 56,9 58,0 56,3 64,0 62,1 64,8 48,3 53,9 45,1

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.

Tabell 19. Andel föräldrar till uvas efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda, 25–29 år, 2013. Procent

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

Samtliga
Arbetslös 4,2 2,3 5,2 4,1 2,4 4,8 4,4 2,3 5,8
Värde saknas 34,4 48,3 27,0 36,6 49,0 31,3 31,9 47,8 21,5
Inrikes födda
Arbetslös 4,7 2,8 5,4 4,7 2,8 5,2 4,7 2,9 5,6
Värde saknas 1,6 2,5 1,2 1,5 2,6 1,2 1,6 2,5 1,2
Utrikes födda
Arbetslös 3,7 2,0 5,0 3,4 2,1 4,3 3,9 1,9 6,2
Värde saknas 74,3 82,3 68,0 76,8 82,4 73,4 71,4 82,2 59,6

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Statistiska centralbyrån 2013.
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Tabell 20. Uvas som fått öppen psykiatrisk vård efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda, 20–24 år, 
2013. Procent och medelvärde

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

Samtliga
Andel 14,8 3,0 19,6 15,8 2,8 19,9 13,9 3,1 19,4
Medelvärde
antal besök 3,0 2,9 3,0 2,8 2,8 3,2 2,8 2,9 2,8

Inrikes födda
Andel 18,2 3,8 23,5 19,6 3,7 25,5 17,0 3,9 21,9
Medelvärde
antal besök 3,0 2,9 3,0 3,2 2,8 3,2 2,8 2,9 2,8

Utrikes födda
Andel 5,1 1,0 7,2 4,1 0,8 5,6 6,3 1,2 9,3
Medelvärde
antal besök 2,8 2,8 2,8 3,0 3,1 3,0 2,6 2,6 2,6

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Socialstyrelsen 2013.

Tabell 21. Uvas som fått sluten psykiatrisk vård efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda, 20–24 år, 
2013. Procent och medelvärde

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

Samtliga
Andel 3,7 0,6 4,9 3,6 0,5 4,9 3,7 0,7 5,0
Medelvärde
antal tillfällen 2,2 1,6 2,2 2,3 1,8 2,3 2,0 1,5 2,1

Inrikes födda
Andel 4,4 0,7 5,8 4,7 0,5 6,2 4,2 0,8 5,5
Medelvärde
antal tillfällen 2,2 1,6 2,2 2,4 1,8 2,4 2,0 1,5 2,1

Utrikes födda
Andel 1,5 0,3 2,2 1,2 0,3 1,6 2,0 0,3 3,0
Medelvärde
antal tillfällen 2,0 1,5 2,1 2,0 1,8 2,0 2,1 1,3 2,1

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Socialstyrelsen 2013.
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Tabell 22. Uvas som fått öppen psykiatrisk vård efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda,
25–29 år, 2013. Procent och medelvärde

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

Samtliga
Andel 12,0 1,5 17,6 11,5 1,4 15,9 12,7 1,6 19,8
Medelvärde
antal besök 3,3 2,6 3,3 3,1 2,7 3,5 3,1 2,5 3,2

Inrikes födda
Andel 18,6 2,7 24,5 18,7 2,5 23,6 18,5 2,8 25,4
Medelvärde
antal besök 3,3 2,7 3,3 3,5 2,8 3,5 3,1 2,5 3,1

Utrikes födda
Andel 4,1 0,6 6,8 3,5 0,6 5,2 4,7 0,7 9,1
Medelvärde
antal besök 3,4 2,3 3,5 3,4 2,1 3,5 3,4 2,4 3,5

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Socialstyrelsen 2013.

Tabell 23. Uvas som fått sluten psykiatrisk vård efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes födda,
25–29 år, 2013. Procent och medelvärde

Ålder
Kvinnor och män Kvinnor Män

Hela 
gruppen

Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga Hela 

gruppen
Okänd
aktivitet Övriga

Samtliga
Andel 3,1 0,3 4,6 2,7 0,3 3,7 3,6 0,4 5,7
Medelvärde
antal tillfällen 2,3 1,6 2,4 2,4 1,4 2,5 2,2 1,7 2,3

Inrikes födda
Andel 4,6 0,5 6,1 4,1 0,5 5,2 5,1 0,6 7,1
Medelvärde
antal tillfällen 2,4 1,5 2,4 2,5 1,5 2,6 2,2 1,5 2,3

Utrikes födda
Andel 1,3 0,2 2,1 1,0 0,1 1,5 1,6 0,3 3,1
Medelvärde
antal tillfällen 2,2 1,7 2,2 1,9 1,0 1,9 2,3 1,9 2,4

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet och Socialstyrelsen 2013.

Tabell 24. Andel uvas som fått påföljder inom kriminalvården efter juridiskt kön samt inrikes och utrikes 
födda, 16–24 och 25–29 år år, 2013. Procent

Hela gruppen Okänd aktivitet Övriga

Samtliga
Kvinnor 0,8 0,2 1,0
Män 6,0 2,7 7,9
Totalt 3,4 1,5 4,3
16–24 år 3,6 1,5 4,6
25–29 år 3,2 1,6 4,1
Totalt 3,4 1,5 4,3
Inrikes och utrikes födda
Inrikes födda 4,0 1,8 4,9
Utrikes födda 2,4 1,3 3,1
Totalt 3,4 1,5 4,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Kriminalvården 2013.
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