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!!Unga i Sverige har i många avseenden goda levnadsvillkor. 
Vägen genom skolan mot ett arbete fungerar bra för många, 
men det är samtidigt tydligt att det inte är så för alla. 
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UNGIDAG.SE

Ta vara på unga som en resurs

Rapporten "Hitta vägen! Ung idag 2019" beskriver ungas väg genom skol-
systemet mot etablering i arbetslivet. Den lyfter särskilt skillnader mellan 
inrikes och utrikes födda, samt mellan tjejer och killar inom dessa grupper. 

Studien bygger på statistik från ungidag.se − en webbplats som visar 
statistik och information från tolv myndigheter om hur ungas levnads-
villkor ser ut idag och förändras över tid i Sverige.

Foto: Mostphotos, Hugo Felix

Sverige står inför stora utmaningar på arbetsmarknaden under de kommande åren. 
För att lösa dessa utmaningar är det viktigt att ta vara på den resurs som unga är. 
Men det förutsätter att alla unga får goda förutsättningar att kunna bidra. 

En viktig förutsättning för att fler unga ska kunna bidra är att möjligheterna att 
skaffa sig en utbildning blir mer lika. 



Andelen elever som har behörighet till gymnasiet har ökat de senaste åren, men det 
finns tydliga skillnader beroende på födelseland och kön. Bland unga utrikes födda 
har en lägre andel behörighet till gymnasiet än bland unga födda i Sverige. Särskilt 
svårt är det för de som börjar sina studier i det svenska skolsystemet under senare 
delen av grundskolan. Unga utrikes födda killar har svårast att nå behörighet till 
gymnasiet. 

Längre och mer komplicerad väg genom 
skolan för utrikes födda

Diagram: Andel elever som avslutat grundskolans årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan, 2012–2018. 
Källa: ungidag.se



Skillnaderna i skolresultat mellan inrikes och utrikes födda har funnits under lång 
tid och lite tyder på att grupperna är på väg att närma sig varandra.

Sammantaget gör detta att unga utrikes födda har en både längre och mer 
komplicerad väg genom sina studier. Tiden på gymnasiet förlängs eftersom 
de oftare börjar på ett introduktionsprogram. Relativt få går vidare från ett 
introduktionsprogram till ett nationellt program. Istället är vuxenutbildningen ett 
vanligare alternativ för den här gruppen.

De flesta unga i Sverige studerar eller har studerat på gymnasiet, men det finns en 
grupp unga som saknar gymnasieutbildning. De får sämre förutsättningar till arbete 
och risken ökar att de hamnar i perioder då de varken arbetar eller studerar. Denna 
grupp, där unga utrikes födda är överrepresenterade, har inte minskat över tid. 


... men endast hälften 
bland utrikes födda killar.


Läsåret 2017/18 gick åtta av tio 
av alla unga ut grundskolan med 
behörighet till gymnasiet...



Diagram: Inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd), som andel av 
registerbaserad arbetskraft, 16–24 år, 2011–2018. Källa: ungidag.se

De senaste årens goda arbetsmarknad har inte kommit alla unga till del i samma 
utsträckning. Utrikes födda har svårare att få jobb än inrikes födda och skillnaden 
minskar inte över tid. I åldersgruppen 16−24 år var andelen arbetslösa bland utrikes 
födda 28 procent år 2018, jämfört med 6 procent bland unga födda i Sverige. Unga 
utrikes födda löper också större risk att vara arbetslösa längre perioder.

Högre arbetslöshet bland unga utrikes födda



Av unga i åldern 16−24 år var det år 2016 totalt 7,6 procent som varken arbetade 
eller studerade. Det är mer än dubbelt så vanligt bland unga utrikes födda än 
unga födda i Sverige. Utvecklingen går dessutom åt olika håll för grupperna. 
Hos utrikes födda ökar andelen unga som varken arbetar eller studerar, samtidigt 
som den minskar hos unga födda i Sverige. Särskilt stor är andelen bland utrikes 
födda tjejer. Det är 

Fler utrikes födda som varken arbetar eller studerar

av unga inrikes födda varken 
arbetar eller studerar.

15,8
av unga utrikes födda varken 
arbetar eller studerar.
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5,8% %



Hos oss växer kunskap fram
På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor 
och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram 
som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för 
civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl 
nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små 
och stora organisationer möjlighet att genomföra sin verksamhet. Det 
ger också unga möjlighet att arbeta som volontär, studera eller praktisera 
i ett annat europeiskt land. 

Detta är en kortversion av rapporten "Hitta vägen! Ung idag 2019". 
Hela rapporten finns att ladda ner på mucf.se/publikationer.
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