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Förord
Ungdomspolitikens mål är att skapa förutsättningar för unga i åldern 13−25 att ha goda
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att följa upp ungas
levnadsvillkor och Ung idag 2018 utgör ett led i detta arbete. Rapporten visar att
levnadsvillkoren för unga som helhet är goda men också att villkoren skiljer sig
systematiskt mellan olika grupper av ungdomar. Indikatorerna pekar tydligt på att
etableringen på arbetsmarknaden är svårare för unga som är födda utrikes. Detta gäller
särskilt unga tjejer, trots att de i större utsträckning än killar fullföljt en
gymnasieutbildning.
Arbetet med denna rapport har genomförts av Marit Gisselmann, avdelningen för
utveckling och analys.
Lena Nyberg, generaldirektör
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Mars 2018
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Sammanfattning
Den här rapporten är svar på ett regeringsuppdrag, och utgör en del av det ungdomspolitiska uppföljningssystemet. Ung idag-rapporten följer årligen upp några indikatorer
på ungas levnadsvillkor i enlighet med regeringens aktuella prioriteringar. Indikatorerna
ingår i det webbaserade uppföljningssystem som myndigheten tagit fram och förvaltar,
Ungidag.se.
Årets rapport innehåller fem indikatorer på ungas etablering: unga som varken arbetar
eller studerar (UVAS), unga utan gymnasieutbildning, tid i arbetslöshet, ungas allmänna
hälsotillstånd samt unga som bor kvar i föräldrahemmet. Uppföljningsperioden sträcker
sig mellan 2010 och 2016, men för de flesta indikatorer finns inte underlag för varje år. I
rapporten används senast tillgängliga data vilket varierar mellan indikatorerna, för en av
dem finns inga nya data efter 2014. Dessa indikatorer avser alla åldersgruppen 16−24 år,
utom bor kvar i föräldrahemmet som avser åldersgruppen 20−24 år.
Ett av rapportens huvudresultat är att unga födda utrikes har svårare att etablera sig på
arbetsmarknaden än unga födda i Sverige. Resultaten visar att både andelen UVAS och
andelen unga som var utan gymnasieutbildning, var förhållandevis stabil på ungefär 7
procent. Andelen är betydligt högre för unga födda utrikes: 2,5 gånger respektive 1,8
gånger högre. Tid i arbetslöshet ökade för unga födda utrikes, och var ungefär 1,3 gånger
högre än för unga födda i Sverige vid senaste mätningen år 2016.
Det är också tydligt att etableringen är svårare för tjejer än för killar i gruppen födda
utrikes. Trots att de i högre grad än killar har fullföljt en gymnasieutbildning, är det en
högre andel av dessa tjejer som varken arbetar eller studerar. Även bland unga födda i
Sverige är det en större andel tjejer än killar som har fullföljt en gymnasieutbildning, men
till skillnad från utrikes födda är andelen UVAS högre bland killar än bland tjejer.
Andelen unga som uppger att de mår bra eller mycket bra minskar från 85 till 81
procent. En större andel killar än tjejer mår bra, och under perioden minskar framförallt
andelen tjejer i åldern 16−19 som mår bra.
Andelen unga i åldern 20−24 år som bor kvar i sitt föräldrahem varierar mellan 37 och
42 procent, det finns ingen indikation på någon trend. Andelen som bor kvar i
föräldrahemmet är högre hos killar och även hos unga med utländsk bakgrund.
Rapporten avslutas med följande fyra rekommendationer.
1 Ge i uppdrag åt MUCF att löpande följa unga som varken arbetar eller studerar på
individnivå, för att möjliggöra fördjupade analyser.
2 Intensifiera insatser för att barn och unga födda utomlands ska behärska svenska
språket, för att öka deras möjligheter att tillgodogöra sig grundskolan, bli behöriga till
och fullfölja gymnasiestudier.
3 Ge i uppdrag åt MUCF att följa ungas hälsa, vilket ingen myndighet i dagsläget
ansvarar för.
4 Ge i uppdrag åt Boverket att följa ungas bostadssituation, vilket ingen myndighet i
dagsläget ansvarar för.
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Inledning
Målet för alla statliga beslut och instanser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år är att
alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen (prop. 2013/14:191, rskr. 2013/14:345). Detta innebär att
”individen ska ha tillgång till utbildning, arbete, bostad, hälsa, trygghet, kultur och fritid”
(prop. 2017/18:1). Regeringen har ett starkt fokus på att öka ungas möjligheter till
etablering: utbildning, arbete, ekonomisk situation och boende. Målgruppen för
regeringens strategier på detta område är unga mellan 15 och 25 år.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att följa upp ungas
levnadsvillkor. Detta görs på flera olika sätt, och Ung idag 2018 utgör ett led i detta
arbete. Rapporten är en fördjupningsstudie som årligen följer upp några indikatorer på
ungas levnadsvillkor i enlighet med regeringens aktuella prioriteringar (regeringsbeslut
2016, regeringsbeslut 2018). Uppföljningsperioden sträcker sig mellan 2010 och 2016,
men för de flesta indikatorer finns inte underlag för varje år. I rapporten används senast
tillgängliga data vilket varierar mellan indikatorerna, för en av dem finns inga nya data
efter 2014.
Indikatorerna ingår i det webbaserade uppföljningssystem som myndigheten tagit fram
och förvaltar, Ungidag.se. Denna webbportal visar och beskriver utvecklingen av ett
femtiotal så kallade indikatorer på ungas levnadsvillkor i Sverige. Indikatorerna utgörs av
både registerdata och resultat från olika enkätundersökningar, som anpassas till
uppföljningssystemet av ett flertal myndigheter som löpande levererar dessa indikatorer.
Utöver Ungidag.se och denna fördjupningsstudie, följs ungdomspolitiken upp med
Fokus-rapporter, den nationella Ungdomsenkäten samt Attityd och värderingsstudien.
Med utgångspunkt i regeringens prioriteringar i budgetpropositionen 2018 (prop.
2017/18:1) fokuserar Ung idag 2018 på fem indikatorer tänkta att belysa etablering, i den
ordning som beskrivs nedan.
I kapitel 1 beskrivs utvecklingen av ungas etablering på arbetsmarknaden med hjälp av
tre indikatorer: unga som varken arbetar eller studerar, tid i arbetslöshet och unga utan
gymnasieutbildning.
I kapitel 2 beskrivs utvecklingen av andelen unga som mår bra.
I kapitel 3 beskrivs utvecklingen av andelen unga som bor kvar i föräldrahemmet.
I kapitel 4 sammanfattas resultaten och MUCFs rekommendationer beskrivs.
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1

Ungas etablering på
arbetsmarknaden

I detta kapitel beskrivs och analyseras ungas etablering på arbetsmarknaden med
utgångspunkt från de tre indikatorer som regeringen prioriterat.
Ungdomspolitikens mål innebär att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma
sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. För att uppnå detta är arbete och egen
försörjning avgörande.
Det här kapitlet beskriver kort utvecklingen sedan 2010 av tre mått på ungas etablering
på arbetsmarknaden 1:
•
unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)
•
unga utan gymnasieutbildning
•
samt tid i arbetslöshet.
Det officiella måttet för arbetslöshet som används i Sverige baseras på
arbetskraftsundersökningarna (AKU), en urvalsundersökning där respondenter själva
uppger om de aktivt söker arbete. På grund av att nästan hälften av de unga som anger
detta fortfarande studerar på heltid, är måttet mindre bra för att beskriva ungas etablering
på arbetsmarknaden (Engdahl & Forslund 2015).
Ett bättre sätt att ringa in den grupp unga som inte är på väg att etablera sig på
arbetsmarknaden, är att beskriva andelen unga som varken arbetar eller studerar. UVAS
är den första indikatorn som analyseras nedan. Uppgifterna kommer från registerdata vid
MUCF (tidigare sammanställdes statistiken av Temagruppen unga i arbetslivet) 2.
Samtidigt som andelen under 25 som studerar på heltid har ökat, har andelen av
befolkningen som enbart har grundskoleutbildning minskat. I takt med att gruppen blivit
allt mindre har risken för arbetslöshet för denna grupp ökat avsevärt (SOU 2016:77). Att
vara utan gymnasieutbildning medför en hög risk att hamna i gruppen UVAS, vilket är
den andra indikatorn som analyseras nedan. Uppgifterna kommer från SCBs register.
Den tredje och sista indikatorn på etablering på arbetsmarknaden som analyseras är tid i
arbetslöshet. Som indikator på tid i arbetslöshet används mediantid, det vanligaste antalet
dagar som en person inskriven på arbetsförmedlingen är arbetslös. Genom att använda det
vanligaste värdet undviker man att de enstaka individer som har väldigt lång tid i
arbetslöshet påverkar så mycket vilket är fallet för ett medelvärde. Uppgifterna kommer
från Arbetsförmedlingens registerdatabas.

1

Uppdraget använder begreppet etablering i arbetslivet. I denna rapport avgränsar vi dock detta till
arbetsmarknaden, eftersom andra åtgärder såsom aktivitetsstöd och arbetsmarknadspolitiska program inte
analyseras.
2 Gruppen omfattar unga som under ett helt kalenderår inte: haft inkomster över ett basbelopp (44 400 kronor
2014), haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar, inte
arbetspendlat till Norge eller Danmark. Från och med 2010 exkluderas individer som fått förlängt barnbidrag
eller aktivitetsersättning för förlängd skolgång, eftersom dessa personer troligtvis är elever i särskolan.
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Unga som varken arbetar eller studerar – UVAS
Andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS 3) i åldern 16-24 är drygt 7 procent, år
2014 omfattade gruppen ungefär 82 000 personer. Andelen av åldersgruppen har varit ganska
stabil de senast analyserade åren, med 7,6 procent 2010 och 7,5 procent 2014 (Figur 1.2).
Andelen som varken arbetar eller studerar skiljer sig avsevärt mellan olika grupper av
ungdomar. År 2014 var andelen UVAS mer än dubbelt så hög bland unga födda utrikes som
bland inrikes födda, 15 respektive 6 procent. (Skillnaden var dock ännu större under 2010,
varefter andelen UVAS minskat något.) Bland utrikes födda unga finns också en avsevärd
skillnad mellan tjejer och killar. Utrikes födda tjejer har den högsta andelen UVAS, nästan 17
procent år 2014, i jämförelse med 14 procent för utrikes födda killar samma år.
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Figur 1.1 Andel unga som varken arbetar eller studerar, efter kön och
inrikes/utrikes födda, 16-24 år, 2010-2014. Procent.

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor / Temagruppen Unga i arbetslivet (registerdata)

Åldersgruppen 16-24 år som varken arbetar eller studerar består av ungefär lika stor del tjejer och
killar. År 2014 utgjorde unga födda utrikes ungefär 30 procent av dessa ungdomar
(Temagruppens hemsida, egna beräkningar).
UVAS-siffrorna bygger på registerdata, vilket innebär att de är mer exakta men också att det tar
några år innan underlaget kan tas fram. Uvas-samordaren använder siffror som bygger på
arbetskraftsundersökningarna (AKU). De bygger alltså på mindre urval, och siffrorna
sammanfaller inte exakt med UVAS, men finns i dagsläget tillgängliga fram till 2016. Enligt
dessa siffror minskade andelen 15-24-åringar som varken arbetar eller studerar något mellan 2014
och 2016, för tjejer och killar födda i Sverige. År 2016 var det ungefär 5 procent bland tjejer och
knappt 6 procent bland killar. Minskningen omfattade även killar födda utrikes, men inte tjejer
födda utrikes där andelen är som högst. År 2016 var andelen för unga födda utrikes drygt 7
procent bland killar och 12 procent bland tjejer som enligt AKU varken arbetar eller studerar.

3

Förkortningen UVAS, med versaler, används när de registerdata åsyftas, som förvaltas av MUCF.
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Unga utan gymnasieutbildning
Andelen unga i åldern 16-24 som inte studerade eller hade fullföljt en gymnasieutbildning
var ganska stabil under perioden 2011-2015, på ungefär 7 procent (Figur 1.2).
Andelen var betydligt högre för utrikes födda än inrikes födda, 11 respektive 6 procent år
2015. Andelen var också högre för killar än för tjejer, 8 respektive 6 procent år 2015.
I figur 1.2 framkommer att både kön och födelseland är av betydelse. Utrikes födda
killar är den grupp med högst andel utan gymnasieutbildning, 12 procent år 2014. Samma
år var andelen knappt 10 procent för utrikes födda tjejer och drygt 7 procent för inrikes
födda killar. Allra lägst andel hade inrikes födda tjejer där drygt 5 procent saknade
gymnasieutbildning år 2014.
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Figur 1.2 Andel unga som inte studerar eller har fullföljt en utbildning
motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning, efter kön och inrikes/utrikes
födda, 16-24 år, 2011-2015. Procent.
Källa: Utbildningsregistret (UREG) och Registret personer i utbildning (RPU), SCB
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Allt fler utrikes födda i skolåren fullföljer inte
gymnasieutbildningen
Det kommer många nyanlända till Sverige i åldrarna innan och under gymnasietiden (1318 år). Det gör att en allt större del av dessa unga är utrikes födda. Andelen utrikes födda
i gymnasieåldern 16-18 år har ökat från knappt 10 procent 2011 till 17 procent 2016
(egna beräkningar med data från SCB).
Andelen nyanlända bidrar till att en allt mindre andel av unga med utländsk bakgrund är
behöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola. Denna andel har minskat från 74
procent 2012 till 60 procent 2016. För inrikes födda är andelen 91 procent under samma
period och ändrades inte nämnvärt under denna period. (SOU 2016:77)
Som en följd av detta har andelen elever med utländsk bakgrund ökat på det
individuella programmet, där inte samma behörighet krävs. Skolåret 2014/15 var andelen
46 procent, vilket ökade till 64 procent skolåret 2015/16. På det individuella programmet
hoppar nästan en fjärdedel av eleverna av sin utbildning, att jämföra med ungefär 2
procent på de nationella programmen (SOU 2016:77).

Tid i arbetslöshet
Mediantiden i arbetslöshet ökar från 134 dagar 2011 till 145 dagar 2014 (Figur 1.3).
Ökningen beror på gruppen unga födda utrikes, och är i princip avgränsad till denna
grupp.
Unga födda utrikes har en något högre median än inrikes födda år 2011. Därefter ökar
mediantiden från 144 dagar 2011 till 171 dagar 2016, vilket är en ökning med 19 procent.
Mediantiden i arbetslöshet skiljer sig inte nämnvärt mellan killar och tjejer för unga i
åldern 16-24 år. Eftersom linjerna i stort sett överlappar visas de inte heller i figuren (se
tabell i bilaga). Det är inte möjligt att analysera utrikes födda uppdelat på tjejer och killar.
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Figur 1.3 Mediantid i arbetslöshet bland inskrivna arbetslösa, efter
inrikes/utrikes födda, 16-24 år, 2010-2016. Antal dagar*.
Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas
*Observera att y-axeln inte börjar från noll

För inrikes födda i åldern 16-24 har alltså tiden i arbetslöshet legat ganska still. Samtidigt
har andelen av gruppen som är inskrivna på arbetsförmedlingen minskat markant under
perioden, från 17 procent 2011 till 9 procent 2016. Gruppen som berörs har alltså
minskat.
För utrikes födda i samma ålder har andelen i åldersgruppen som varit inskrivna hos
arbetsförmedlingen inte förändrats under perioden. Däremot har alltså den del av gruppen
som berörs varit arbetslösa en allt längre tid.
För ungdomar i åldern 25-29 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ser bilden lite
annorlunda ut. Dels är deras tid i arbetslöshet längre än för de yngre, dels ökar den
mycket tydligare över tid. Även i denna åldersgrupp är mediantiden avsevärt längre för
unga födda utrikes. Under de fem år som följs här ökar den med nästan 60 dagar till 242
dagar år 2016. Det innebär att den tid som de tillbringar i arbetslöshet typiskt är 8
månader.

12 (27)

2

Ungas hälsa och etablering

Hälsa och välbefinnande är viktiga för individers etablering i samhället och för inträdet på
arbetsmarknaden. Hälsan, definierad som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande,
påverkar många aspekter av ungas liv, däribland möjligheter till skolframgång, framtida
utbildningsplaner och sociala relationer (Folkhälsomyndigheten 2014). Indikatorn som
redovisas nedan är ungas allmänna hälsotillstånd, vilket här är andelen unga som uppger
att de mår bra eller mycket bra i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät.

Ungas allmänna hälsotillstånd
Andelen unga i åldern 16-24 som uppger att de mår bra eller mycket bra rör sig mellan 81
och 86 procent under perioden 2010-2016 (Figur 2.1). Mellan åren 2010 och 2014
minskar andelen från 85 till 81 procent.
Andelen som mår bra varierar mellan tjejer och killar, och även mellan yngre och äldre
inom åldersgruppen. En större andel killar än tjejer mår bra, 87 respektive 78 procent år
2016. Ålder och hälsa samvarierar på olika sätt för tjejer och killar. Yngre killar tenderar
att må bättre än äldre. Skillnaden är statistiskt signifikant 2015, men 2016 finns ingen
skillnad mellan grupperna. För tjejer finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan
åldersgrupperna i början av perioden. Efter 2012 minskar andelen tjejer i åldern 16-19
som mår bra. Det medför att skillnaden mellan yngre och äldre tjejer statistiskt signifikant
från 2013 och framåt.
Det är inte möjligt att analysera hela perioden utifrån födelseland eftersom grupperna
blir för små.
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Figur 2.1 Andel unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller
mycket bra efter kön och åldersgrupp, 16–24 år, 2010-2016. Procent.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Det är väl etablerat att den självrapporterade psykiska ohälsan bland unga har ökat,
särskilt hos unga tjejer. Den generella indikator på hälsa som presenteras här visar på en
nedgång mellan 2010 och 2014 för unga i åldern 16-24 år. Lindrigare psykiska besvär hos
åldersgruppen fångas upp med en annan indikator, ”psykiska symptom”, (besvär av
ängslan, oro eller ångest, se Ungidag.se), där andelen ökat från 23 procent 2011 till 28
procent 2015. Socialstyrelsen visar att även svårare besvär, det vill säga psykiatriska
diagnoser, ökat markant bland unga (Socialstyrelsen 2017). De vanligaste diagnoserna är
depression och ångestsyndrom. Även om denna typ av psykisk ohälsa är vanligare bland
tjejer, omfattar ökningen både tjejer och killar.
Psykisk ohälsa överlappar det som benämns funktionsnedsättningar. Unga med
funktionsnedsättning är en grupp som möter svårigheter i sin etableringsprocess. Allt fler
unga får aktivitetsersättning, de flesta för nedsatt arbetsförmåga och som regel under
många år. Antalet unga med aktivitetsersättning i åldern 19-29 år har ökat med drygt 60
procent de senaste tio åren. De flesta av dessa har konstaterad nedsatt arbetsförmåga, och
i 70 procent av fallen en psykiatrisk diagnos. De vanligaste diagnoserna för unga med
aktivitetsersättning är genomgripande utvecklingsstörning (såsom autism och aspberger),
lindrig psykisk utvecklingsstörning och hyperaktivitetsstörningar, som till exempel
ADHD (Försäkringskassan 2017).
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Ungefär hälften av de unga med aktivitetsersättning som uppnår den övre åldersgränsen
för ersättningen beviljas sjukersättning, och etablerar sig därmed inte på arbetsmarknaden
(Försäkringskassan 2017). MUCF har med hjälp av Ungdomsenkäten analyserat unga
med funktionsnedsättningar som innebär svårigheter i vardagen. Studien visar att de har
en fördröjd etableringsprocess, och att de som faktiskt når arbetsmarknaden har en
svagare ställning än andra unga (MUCF 2017a).
MUCF har visat att unga med erfarenhet av arbetslöshet i större utsträckning än andra
unga rapporterar lindriga psykiska besvär, såsom att sova dåligt och känna sig stressad.
Att uppleva arbetslöshet verkar också samvariera med synen på framtiden. Ju fler eller
längre perioder av arbetslöshet som unga har upplevt, desto större andel av dem ser
pessimistiskt på framtiden (Ungdomsstyrelsen 2013). Det är tydligt att psykisk ohälsa kan
försvåra etableringsprocessen. Men det är också troligt att en lång och motig skolgång
och etableringsprocess, i sig kan försämra ungas hälsa.
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3

Ungas etablering på
bostadsmarknaden

I detta kapitel beskrivs och analyseras ungas etablering på bostadsmarknaden med
utgångspunkt från den indikator som regeringen prioriterat.
Att hitta en egen bostad kan för många unga vara ett reellt problem. Ungas svåra
situation på bostadsmarknaden i Sveriges tillväxtområden har behandlats i ett antal
utredningar under 2000-talet. MUCF har tidigare tagit fram kunskap om ungas situation
på bostadsmarknaden (Ungdomsstyrelsen 2011). I detta kapitel är indikatorn på ungas
etablering andelen som bor kvar i föräldrahemmet, istället för att ha ett eget boende.
Uppgifterna kommer från SCBs enkätundersökningar av levnadsförhållanden.

Bor hemma hos sina föräldrar
Andelen unga i åldern 20-24 år som bor kvar i sitt föräldrahem varierar under perioden
mellan 37 och 42 procent (Figur 3.1) Eftersom materialet är från ett relativt litet antal
respondenter är förändringen över perioden 2008/2009 till 2014/2015 inte statistiskt
signifikant. Däremot minskar skillnaderna mellan olika grupper vilket gör att de i slutet
av perioden inte längre är statistiskt signifikanta.
I början av perioden är det en större andel killar än tjejer som bor kvar i föräldrahemmet. År 2015 är den skillnaden inte längre statistiskt signifikant.
I början av perioden är det en större andel unga med utländsk bakgrund 4 som bor kvar i
föräldrahemmet, i jämförelse med unga med svensk bakgrund. År 2015 är den skillnaden
inte längre statistiskt signifikant.
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Utländsk bakgrund innebär att man är född utrikes, eller att man är född i Sverige med två utrikes födda
föräldrar.
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Figur 3.1 Andel unga som angett att de bor hemma med sina föräldrar, efter
kön och inrikes/utrikes födda, 20-24 år, 2008/2009-2014/2015. Procent.
Källa: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Eftersom materialet är litet blir utvecklingen svår att tolka. Generellt kan det konstateras
att det inte finns något som pekar på att det blivit lättare att etablera sig på
bostadsmarknaden. En betydligt mindre del av de äldre ungdomarna i åldern 25-29 år bor
kvar i föräldrahemmet, mellan 6 och 8 procent under den aktuella perioden. Men även för
denna åldersgrupp ligger förändringarna inom felmarginalen, och det går inte att urskilja
någon trend.
I MUCFs ungdomsenkät riktad till unga i åldern 15-24 finns frågor kring deras
bostadssituation år 2015. Av drygt 2100 svarande bor 56 procent kvar i föräldrahemmet.
Av dessa är 76 procent ganska eller mycket nöjda med detta (inte publicerat).
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Slutsatser och rekommendationer

I det här kapitlet drar vi övergripande slutsatser om de olika indikatorerna, och presenterar
myndighetens rekommendationer.
Unga i Sverige har i många avseenden goda levnadsvillkor. De flesta är vid god hälsa,
och de flesta lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Men samtidigt som
etableringsprocessen fungerar bra för många unga, är det tydligt att det finns flera grupper
med svårigheter. Nedan presenterar myndigheten några rekommendationer. Några av dem
handlar om att förbättra ungas levnadsvillkor, andra om att säkerställa att det är möjligt
att följa utvecklingen av dessa på ett fullgott sätt. Rekommendationerna är i första hand
härledda ur resultaten och diskussionen av de områden som analyseras i denna rapport.
Utöver dessa rekommendationer vill vi också lyfta två grupper som inte behandlas i den
aktuella rapporten: unga med funktionsnedsättning och unga HBTQ-personer. Många
lyfter fram de svårigheter unga med funktionsnedsättning möter i sin etableringsprocess
(se tex. MUCF 2017a, MUCF 2017b). Både MUCF och uvas-samordnaren lyfter fram
förslag för att främja etableringen för denna grupp (MUCF 2017a, SOU 2018:11). Vad
gäller unga HBTQ-personer är situationen inte lika belyst. Myndigheten kan konstatera
att de generellt har sämre levnadsvillkor än andra unga: en större andel har sämre hälsa,
och de är i högre grad utsatta för våld och diskriminering. Svårigheterna omfattar även
etableringen i arbetslivet, både vad gäller att få ett arbete och att känna att man kan stanna
kvar där (MUCF 2017c). På detta område behöver kunskapen stärkas.
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Ge MUCF i uppdrag att förbättra uppföljningen av UVAS-gruppen
Under uppföljningsperioden mellan 2010 och 2014 är andelen unga i åldern 16-24 som
varken arbetar eller studerar förhållandevis stabil på ungefär 7 procent. Unga som varken
arbetar eller studerar är en heterogen grupp. En del befinner sig där en kortare tid, kanske
på grund av egna planer och prioriteringar. För många arbetslösa kan Arbetsförmedlingens
stöd vara tillräckligt. Det är dock viktigt att de unga som möter större svårigheter i sin
etableringsprocess får stöd, för att inte vara kvar i denna livssituation under en längre
period. Men för att veta vilka dessa unga är, behöver vi kunna följa individer.

Myndighetens rekommendation:
Ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att löpande ta fram,
bearbeta och analysera avidentifierad individbaserad statistik över unga 16–29 år som
varken arbetar eller studerar, med övrig ungdomspopulation som jämförelsegrupp.

UVAS-statistik på individnivå kan öka träffsäkerheten i
policyåtgärder
Myndigheten bedömer att en löpande uppföljning på individnivå av unga som varken
arbetar eller studerar skulle möjliggöra fördjupade analyser och skapa ny, relevant
kunskap om gruppens sammansättning och villkor på nationell, regional och lokal nivå.
För närvarande används aggregerad statistik för att beskriva UVAS-gruppen årligen,
vilket ger oss en del information. Det går till exempel att beskriva hur stor del av olika
grupper av unga som befinner sig där. I rapporten illustreras tex att en större del av unga
födda utrikes befinner sig i denna livssituation. Men denna aggregerade nivå innebär
begränsningar. Att följa individer över tid, ger möjlighet att beskriva vilka som befinner
sig i UVAS under en längre period. Det blir också möjligt att analysera i vilken
utsträckning grupper går vidare till exempel studier eller arbete, och beskriva vägen dit. I
förlängningen ger det möjlighet att analysera vilka insatser som fungerar bäst för olika
grupper. Ökad kunskap om denna grupp kan alltså i förlängningen öka träffsäkerheten i
policyåtgärder.
UVAS-data på individnivå kan innehålla känsliga uppgifter. Vi rekommenderar därför
att materialet avidentifieras av SCB, på samma sätt som tidigare gjorts med den
aggregerade uppföljningen av UVAS.
En positiv bieffekt av att ha tillgång till data på individnivå är det blir möjligt att justera
UVAS-måttet så att unga som är folkbokförda i Sverige men som inte förmodas bo i
landet kan hanteras på bästa sätt i analyserna (Temagruppen 2017).”
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Förbättra möjligheterna för unga födda utrikes
att fullfölja en gymnasieutbildning
Analysen av indikatorerna i rapporten visar tydligt att unga födda utrikes, eller med
utländsk bakgrund, har en svårare etableringsprocess än de unga som är födda i Sverige.
För att stötta unga födda utrikes behöver man förstå hur vägen till UVAS-gruppen ser ut.
Barn som själva eller som har en förälder född utomlands växer upp under ekonomiskt
sämre förhållanden (Lindberg och Andö 2017). Utrikes födda barn och unga tillgodogör
sig inte grundskolan i lika stor utsträckning som inrikes födda. De flesta av dem som
saknar fullständig behörighet till gymnasiet börjar ändå, men på det individuella
programmet. Till skillnad mot de nationella programmen, hoppar en stor del av dessa
unga av utbildningen. Detta bidrar till inflödet till UVAS-gruppen, och till att en allt
större del av gruppen med enbart grundskoleutbildning består av utrikes födda. För att
förhindra att unga födda utrikes hamnar i denna situation, behöver åtgärder sättas in
tidigare.

Myndighetens rekommendation:
Intensifiera arbete med språkinlärning för barn och unga födda utrikes.

Språket är nyckeln till att utrikes födda barn och ungas möjligheter att tillgodogöra sig
grundskolan ska förbättras. Insatser för att säkerställa detta behöver sättas in så tidigt som
möjligt. Svårigheten att hinna lära sig tillräckligt bra svenska blir större ju äldre barnen är
när de kommer till Sverige, vilket innebär att det behövs särskilt intensiva insatser för de
som är äldre när de kommer till Sverige. Målet är att alla ska vara behöriga till
gymnasiets nationella program, och i förlängningen att de ska fullfölja en
gymnasieutbildning.
Även om utrikes födda skulle ha samma utbildningsnivå som inrikes födda, återstår
svårigheter för gruppen vid insteget till arbetsmarknaden. Särskilt har tidigare lyfts fram
diskriminering i samband med rekrytering och avsaknad av resursstarka nätverk (tex
Engdahl och Forslund 2015). Tiden i arbetslöshet ökar för utrikes födda som är inskrivna
på Arbetsförmedlingen. Så är inte fallet för inrikes födda. Ökningen är särskilt stor för de
något äldre utrikes födda ungdomarna.
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Ge MUCF i uppdrag att studera ungas hälsa
Analysen av indikatorn visar att de flesta unga mår bra, men andelen minskade något
mellan 2010 och 2014. Ohälsa är en riskfaktor för etablering. Den aktuella indikatorn
visar inte på dramatiska förändringar, men det finns flera andra indikationer på att den
psykiska ohälsan bland unga har ökat under en lång tid. Det gäller både mindre allvarlig
och mer allvarlig psykisk ohälsa.
Socialstyrelsen visar att unga som tidigt insjuknade i depressioner eller ångestsyndrom
hade lägre utbildningsnivå än andra, och tolkar detta som att funktionsförmågan
påverkats negativt (Socialstyrelsen 2017). Grupperna med psykisk ohälsa och
funktionsnedsättning är delvis överlappande. Bägge grupperna har högre risk än andra att
ha etableringssvårigheter. Socialstyrelsen menar att omfattningen av ökningen av ohälsa
tyder på att orsakerna rör ungas livsvillkor generellt. De nämner både skoltiden och
inträdet på arbetsmarknaden som tänkbara orsaker (Socialstyrelsen 2017).
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har ansvar för att följa upp ungas ohälsa,
och båda myndigheterna följer upp detta enbart ur ett ohälsoperspektiv. MUCF kan vara
en part som ser ungas ohälsa i ett sammanhang.

Myndighetens rekommendation:
Ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att följa hur ungas
hälsa utvecklas, och hur den hänger ihop med deras livssituation.

Att vara ung är att vara i en övergångsfas, där du för första gången ska ta ansvar för dig
själv. För många är det en tid då existentiella frågor är särskilt framträdande. Allt ifrån
lindrigare till svårare besvär kan påverka, och påverkas av, livssituationen i sin helhet.
Myndigheten kan undersöka frågor som till exempel förändringar av skola betygssystem i
relation till ungas hälsa.
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Ge Boverket i uppdrag att följa ungas bostadssituation
Från indikatorn presenterad ovan kan vi dra slutsatsen att andelen unga i åldern 16-24 år
som bor kvar hos sina föräldrar inte minskat över tid. I Boverkets senaste
bostadsmarknadsenkät svarade 250 av landets 290 kommuner att det råder ett underskott
för bostäder för unga (Boverket 2017a). Det är betydligt fler än år 2015 då 219
kommuner uppgav samma sak (Boverket 2015, egen bearbetning av data). En del av
problemet är att antalet bostäder i många kommuner är för litet, men det är också vanligt
att det saknas just små eller billiga bostäder som är lediga (Boverket 2017b). Dessa
uppgifter är framtagna av Boverket, men samlas och analyseras inte löpande.
Ungas situation på bostadsmarknaden är en viktig fråga som behöver följas
kontinuerligt (se även MUCF 2017d).

Myndighetens rekommendation:
Ge Boverket i uppdrag att följa upp och analysera ungas bostadssituation. I uppdraget bör
ingå att aktivt bevaka om ungas särskilda behov av åtgärder för boende tillgodoses, till
exempel genom uppföljning av kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning samt
länsstyrelsernas årliga rapporter om bostadsmarknaden. I uppdraget bör också ingå att
följa upp vilka effekter statliga satsningar på bostadsbyggande har på ungas
boendesituation.
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Tabellbilaga
Tabell 1. Andel unga (16-24 år) som varken arbetar eller studerar,
procent
År

2010

2011

2012

2013

2014

Riket

7,6

7,1

7,5

7,5

7,5

Unga kvinnor

7,5

7,2

7,4

7,4

7,2

Unga män

7,8

7,1

7,6

7,7

7,7

Unga födda i Sverige

6,3

5,8

6,2

6,3

6,2

Unga kvinnor födda i Sverige

5,9

5,6

5,8

5,9

5,7

Unga män födda i Sverige

6,6

6,0

6,6

6,7

6,6

Unga födda utrikes

17,2

16,3

16,4

15,6

15,2

Utrikes födda unga kvinnor

18,5

17,7

18,2

17,3

16,6

Utrikes födda unga män

15,9

14,8

14,7

14,0

14,0

Tabell 2. Andel unga (16-24 år) som inte studerar och inte har fullföljt
en utbildning motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning, procent
År

2011

2012

2013

2014

2015

Riket

7,3

7,2

7,0

7,1

7,0

Unga kvinnor

6,0

6,0

5,9

5,9

5,9

Unga män

8,5

8,3

8,0

8,2

8,1

Unga födda i Sverige

6,7

6,5

6,4

6,4

6,3

Unga kvinnor födda i Sverige

5,5

5,4

5,3

5,3

5,3

Unga män födda i Sverige

7,9

7,6

7,4

7,4

7,3

Unga födda utrikes

11,5

11,6

10,8

11,4

11,0

Utrikes födda unga kvinnor

10,0

10,2

9,7

10,0

9,8

Utrikes födda unga män

13,0

12,9

11,9

12,6

12,1

5,5

5,4

5,3

5,3

5,3

Unga kvinnor födda i Sverige

Tabell 3. Mediantid i arbetslöshet bland unga (16-25 år), antal dagar
År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Riket

134

130

135

137

142

145

Unga kvinnor

133

131

133

137

143

149

Unga män

136

130

136

136

142

144

Unga födda i Sverige

132

126

130

130

134

134

Unga födda utrikes

144

149

153

161

168

171
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Tabell 4. Andel unga (16-24) som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller
mycket bra
År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Riket

85,2

86,4

85,2

81,0

81,4

84,2

82,5

Unga kvinnor

81,4

82,4

83,5

78,3

78,5

80,7

78,2

Unga män

88,7

90,0

86,8

83,6

84,1

87,2

86,6

Unga födda i Sverige

84,7

86,3

84,4

80,7

81,7

82,9

83,2

Unga födda utrikes

88,9

87,4

92,4

82,8

78,8

91,6

78,7

Unga kvinnor 16-19 år

82,2

83,9

85,1

78,4

76,2

76,8

77,6

Unga kvinnor 20-24 år

80,7

81,2

82,2

78,3

80,0

83,4

78,7

Unga män 16-19 år

90,7

91,3

88,1

87,7

86,0

92,2

86,2

Unga män 20-24 år

87,0

88,8

85,6

80,9

82,7

83,0

87,0

Tabell 5. Andel unga (20-24 år) som bor kvar hemma hos sina
föräldrar, procent
År

2008/09

2010/11

2012/13

2014/15

Riket

37,2

37,9

38,2

41,7

Unga kvinnor

28,5

33,0

32,5

38,3

Unga män

45,7

42,4

43,4

45,0

Unga med Svensk bakgrund

35,5

35,4

36,8

40,0

Unga med utländsk bakgrund

44,5

51,2

46,1

49,0

26 (27)

27 (27)

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2018
ISSN 1651-2855

ISBN 978-91-88455-74-1

projektledare Marit Gisselmann

distribution MUCF, Box 17801, 118 94 Stockholm

text Marit Gisselmann

webbplats www.mucf.se

omslag Christián Serrano

e-post info@mucf.se
tfn 08-566 219 00

Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och
om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger
stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

