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1. Sammanfattning 

Ungdomsarbetslösheten är hög, både i jämförelse med tidigare och i jämförelse med arbetslöshet-

en bland äldre. Under de senaste åren har den relativa arbetslösheten bland ungdomar (15-24 år) 

varit drygt fyra gånger högre än arbetslösheten bland äldre (25-54 år), enligt statistik från Statist-

iska centralbyrån som mäter den officiella arbetslösheten genom arbetskraftsundersökningen 

(AKU).  

Det är emellertid viktigt att komma ihåg när man diskuterar ungdomars arbetsmarknad att den i 

flera avseenden skiljer sig från de äldres arbetsmarknad. De unga befinner sig i en fas i livet där 

de ska etablera sig på arbetsmarknaden medan de flesta äldre redan är etablerade. Detta visar sig 

bland annat genom att ungdomar i större utsträckning än äldre rör sig mellan olika jobb eller 

mellan studier och arbete, rörelser som i många fall innefattar en period i arbetslöshet. En annan 

viktig skiljelinje mellan unga och äldre arbetslösa är att det är en förhållandevis liten andel unga 

som är långtidsarbetslösa. Det visar att för de flesta arbetslösa ungdomar är tiden utan arbete 

snabbt övergående.  

 

Arbetslösheten som relation till arbetskraften och befolkningen 

En vanlig missuppfattning är att arbetslösheten bland unga avser en relation till hela åldersgrup-

pen och inte till arbetskraften. För att nyansera bilden av hur utbredd arbetslösheten är inom en 

grupp kan man relatera arbetslösheten till hela åldergruppen istället för till arbetskraften, som är 

den vedertagna metoden. Ungdomsarbetslösheten (15-24 år) uppgick 2012 till 23,6 procent av 

arbetskraften. Väljer man att istället relatera arbetslösheten till hela befolkningen i åldersgruppen 

uppgick den till 12,3 procent. Över 40 procent av de ungdomar som klassificeras som arbetslösa i 

statistiken är heltidsstuderande som söker jobb och denna grupp utgör ett stort inslag i ungdoms-

arbetslösheten. En mycket stor andel av dessa ser sig i första hand som studerande och inte som 

arbetssökande och skulle man exkludera dessa från gruppen arbetslösa sjunker arbetslösheten till 

14,7 procent av arbetskraften och till 6,8 procent av befolkningen. Detta visar att nivån på arbets-

lösheten bland ungdomar varierar beroende på om man relaterar den till arbetskraften eller till 

befolkningen. En tolkning av detta är att i genomsnitt 6,8 procent av samtliga ungdomar i ålders-

gruppen, exklusive heltidsstuderande, var arbetslösa på heltid år 2012.  

 

Ungdomsarbetslösheten består av många korta arbetslöshetsperioder 

Under senare år har dock arbetslösheten bland unga ökat, både i antal och som andel av arbets-

kraften. Sedan 2003 har antalet arbetslösa ungdomar ökat med över 40 000 till 134 000 år 2012. 

Nästan hela denna ökning förklaras främst av fler ungdomar med korta arbetslöshetsperioder. 

Hade merparten av ökningen däremot bestått av fler med långa arbetslöshetstider hade det indi-

kerat att ungdomsarbetslösheten fått ett större inslag av unga med stora problem att finna arbete.  

Vad ökningen av antalet korta arbetslöshetsperioder beror på är dock inte alldeles klart. Det finns 

två faktorer som troligtvis till viss del kan användas som förklaringar. Den ena beror på ökningen 

av antalet visstidsanställningar och den andra på att fler ungdomar söker jobb vid sidan av sina 
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studier. Dessa klassificeras som arbetslösa i AKU. Ökningen av antalet visstidsanställningar på 

arbetsmarknaden, som är en vanlig anställningsform bland ungdomar, torde ha lett till att det är 

vanligare bland unga att varva kortare tider i arbetslöshet med tider i arbete. Vidare tyder ökning-

en av heltidsstuderande som söker arbete på att vi har fått ett växande inslag i ungdomsarbetslös-

heten av unga vars jobbsökande begränsas till vissa perioder, exempelvis kring skollov. Slutsatsen 

av detta är att ungdomsarbetslösheten i stor utsträckning präglas av unga som är benägna att röra 

sig till och från arbetsmarknaden och att detta visar sig genom att ungdomsarbetslösheten består 

av många korta arbetslöshetsperioder.  

 

Mer än var tionde ung varken arbetar eller studerar 

Det är ett stort antal unga i åldrarna 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Väldigt många av 

dessa står inte till arbetsmarknadens förfogande och ingår inte i gruppen arbetslösa som beskri-

vits ovan. I gruppen unga som varken arbetar eller studerar finns många unga som befinner sig i 

en utsatt position och tidigt i livet gått långa perioder utan att ha arbetat eller studerat.  

År 2008 uppgick antalet unga som varken arbetar eller studerar till drygt 160 000, motsvarande 

10 procent av åldersgruppen. Under 2009 ökade antalet mycket kraftigt till 194 000 medan anta-

let endast minskade svagt året efter till 191 000, motsvarande 11 procent av åldersgruppen. Ut-

vecklingen visar att den kraftiga ökningen 2009 till stor del kan tillskrivas den svaga konjunktu-

ren, men talen illustrerar att det även i tider med gynnsammare konjunkturutveckling är många 

unga som varken arbetar eller studerar. 

Sammansättningen av de unga som varken arbetar eller studerar visar att andelen stiger med 

åldern, att de utrikes födda är överrepresenterade och att det är ungefär lika stora andelar unga 

med förgymnasial och gymnasial utbildning som finns i gruppen. Däremot tenderar unga med 

eftergymnasial utbildning i betydligt mindre utsträckning hamna utanför arbete eller studier. 

Av de drygt 190 000 unga som varken arbetade eller studerade 2010 var det en femtedel, eller 

38 000, som under merparten av året var inskrivna på Arbetsförmedlingen och tog del av för-

medlingens insatser. Utvecklingen under senare år visar att en allt större andel av de unga som 

varken arbetar eller studerar söker sig till Arbetsförmedlingen. Men trots denna utveckling är det 

en mycket stor andel av de unga som varken arbetar eller studerar som inte är inskrivna på Ar-

betsförmedlingen och således inte har någon egentlig kontakt med arbetsmarknaden. Närmare 

var tredje ung, drygt 59 000, av de som befann sig utanför arbete och studier 2010 saknade känd 

aktivitet. I den här gruppen finns de som inte varit i kontakt med Arbetsförmedlingen, kommu-

nen eller Försäkringskassan. Hur dessa unga har försörjt sig under året är en viktig fråga som 

dock inte går att besvara. 

Resultaten på regional och lokal nivå visar att i Västmanlands, Skåne och Blekinge län finns störst 

andel unga som varken arbetar eller studerar, ungefär 13 procent av åldersgruppen år 2010. Bland 

landets kommuner är motsvarande andel högst i Landskrona, 19 procent, därefter följt av Per-

storp och Klippan kommun, 18 respektive 17 procent. I de utvalda stadsdelarna (LUA och URB-

områden) är andelarna unga som befinner sig utanför arbete och studier genomgående högre än 
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riksgenomsnittet på drygt 11 procent. Högst är andelen i stadsdelen Herrgården (Malmö), 31 pro-

cent, och i stadsdelarna Kronogården (Trollhättan) och Rinkeby (Stockholm), 26 procent. 

 

Antalet har ökat mest i Blekinge län  

I samtliga län har antalet unga som varken arbetar eller studerar ökat i en snabbare takt än be-

folkningstillväxten. Men det föreligger regionala och lokala skillnader i ökningstakten. Gruppen 

unga som varken arbetar eller studerar är känslig för konjunkturnedgångar. Detta visar sig genom 

att i många regioner som påverkades mest av finanskrisen 2009 har antalet i denna grupp ökat 

påtagligt. Mest har antalet ökat i Blekinge län med över 25 procent perioden 2008-2010. Motpo-

len är Stockholm och Norrbottens län där ökningen uppgår till 11 procent. I dessa två län har ut-

vecklingen på arbetsmarknaden varit gynnsammare än i många andra län. 

I nästan samtliga kommuner har antalet unga som varken arbetar eller studerar ökat åren 2008-

2010. Störst är ökningen i Ragunda och Härjedalen kommun i Jämtlands län där antalet ökat 

med över 50 procent. På en mer övergripande nivå har antalet unga som varken arbetar eller stu-

derar ökat mest i kommuner med stort inslag av industri och i kommuner med svagt befolknings-

underlag, alltså företrädesvis utanför storstadsregionerna.  Även i de utvalda stadsdelarna är ök-

ningen störst i stadsdelar utanför storstadsregionerna, Araby (Växjö) samt Hertsön (Luleå).  

 

Drygt 77 000 har varken arbetat eller studerat tre år i rad… 

Ett stort antal unga har varit utanför arbete och studier flera år i följd. Antalet unga som varken 

arbetat eller studerat tre år i följd, åren 2008-2010, uppgår till drygt 77 000, motsvarande 4,5 

procent av befolkningen. Det innebär att det finns ett stort antal unga som tidigt i livet befunnit 

sig mycket långa perioder utanför arbete och studier. Frånvaron från arbete och studier under så 

lång tid tyder på att här finns många unga med etableringsproblem. Av de unga som varken arbe-

tade eller studerade 2008 var det närmare hälften som var fortsatt utanför arbete och studier de 

två följande åren, vilket speglar den höga sannolikheten för att de unga som hamnar i den här 

gruppen blir kvar utanför arbete och studier under lång tid. I denna grupp är unga med högst 

förgymnasial utbildning flest, både i antal och som andel av befolkningen, vilket sammanhänger 

med att de i mindre utsträckning än unga med högre utbildning övergår till arbete eller studier. 

Var tredje är född i ett annat land än Sverige och av dessa är det 40 procent som vistats i Sverige 

kortare tid än fem år. Vidare är det ungefär lika många män och kvinnor som varken arbetat eller 

studerat under en treårsperiod. Detta skiljer sig från de unga som varken arbetar eller studerar ett 

enskilt år där fler är kvinnor än män. Att dessa skillnader mellan könen jämnats ut förklaras av 

att kvinnor i högre utsträckning än män börjar arbeta eller studera.   

När resultaten bryts ner på lokal nivå framgår det att i hälften av kommunerna är andelen unga 

som varken har arbetat eller studerat under tre års tid högre än riksgenomsnittet på 4,5 procent. I 

över en tredjedel av landets kommuner är det hälften eller fler av de unga som varken arbetade 

eller studerade 2008 som även var utanför arbete och studier under 2009 och 2010. Högst är 

andelen i Perstorp och Grums kommun, 8 procent. I de utvalda stadsdelarna är andelen högst i 

Rinkeby (Stockholm), 13 procent, därefter följt av Kronogården (Trollhättan), 12 procent.  
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… och över 20 000 av dessa saknar känd aktivitet – här finns många unga med stora 

etableringsproblem 

Av de unga som varken arbetat eller studerat tre år i följd är det tre fjärdedelar som i varierande 

utsträckning har varit registrerade i olika aktiviteter under de här åren. Resterande saknar känd 

aktivitet.  

Det är motiverat att i synnerhet fokusera på det stora antalet unga som saknar känd aktivitet, 

vilka uppgår till drygt 20 000. Här finns de unga som varken arbetat eller studerat under en 

treårsperiod samt därtill under perioden inte varit i kontakt med Arbetsförmedlingen, kommunen 

eller Försäkringskassan. Det är troligt att här finns en kärna av unga med mycket stora etable-

ringsproblem och som med hög sannolikhet riskerar att permanent hamna utanför samhället. 

Deras frånvaro från arbetsmarknaden, studier och andra aktiviteter under så många år tyder på 

att många unga i denna grupp har ett begränsat kontaktnät vilket ytterligare försvårar deras eta-

bleringsmöjligheter och förstärker deras behov av stöd. Här finns många ungdomar med kort 

utbildning1, över hälften är i åldrarna 25-29 år och en fjärdedel är yngre än 20 år.2 Antalsmässigt 

är det fler inrikes födda än utrikes födda och en stor andel av de som är födda i ett annat land har 

en vistelsetid kortare än fem år.  

 

Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar 

Arbetsförmedlingen arbetar för att komma i kontakt med unga som varken arbetar eller studerar 

och inte finns inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ett exempel på detta är projektet Unga in. Pro-

jektets syfte är att komma i kontakt med unga som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen och 

som behöver stöd i att närma sig arbetsmarknaden. Projektet arbetar med flera olika metoder för 

att nå ut; bland annat genom att finnas med i nätverksgrupper för personer som möter målgrupp-

en i sitt arbete som exempelvis poliser, lärare och kuratorer. Men också genom att synas och dela 

ut information på events och mässor samt att möta unga på deras arenor, exempelvis fritidsgår-

dar, aktivitetshus, ungdomsmottagningar, och på oorganiserade arenor som exempelvis ute på 

gatorna eller i hemmet. 

 

 

 
 
 
 

                                                

1 Det stora antalet unga med okänd utbildningsnivå innebär att antalet med högst förgymnasial utbildning är fler än vad som fram-

går av datamaterialet.  
2 Det är individens ålder startåret 2008 som avses. 
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2. Inledning 

Föreliggande rapport handlar om ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. I rapportens första 

del behandlas arbetslöshet bland ungdomar, i andra delen unga som varken arbetar eller studerar 

och i rapportens tredje del beskrivs Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar.  

Arbetslösheten bland unga diskuteras ofta och livligt i olika forum. Inte sällan tangerar beskriv-

ningen vid att det råder massarbetslöshet bland ungdomar och att en hel generation riskerar att gå 

förlorad. Bilden av ungdomsarbetslösheten behöver dock nyanseras och syftet med rapportens 

första avsnitt är att ge en djupare beskrivning av arbetslösheten bland unga och även illustrera hur 

den skiljer sig åt i ett lokalt perspektiv.  

Det finns en växande insikt, både internationellt såväl som i Sverige, om att det finns en stor 

grupp unga människor som varken arbetar eller studerar och vars problematik inte helt fångas 

upp i olika statistikundersökningar. Många av de unga som varken arbetar eller studerar har inte 

någon kontakt med arbetsmarknaden och ingår inte bland de arbetslösa som redovisas i första 

avsnittet. Det är viktigt att poängtera att enligt statistik från OECD är denna grupp förhållandevis 

liten i Sverige jämfört med i många andra länder. Det visar att unga i Sverige i större utsträckning 

än i många andra länder står till arbetsmarknadens förfogande eller bedriver studier. De unga 

som varken arbetar eller studerar befinner sig emellertid i en särskilt utsatt position. Dels för att 

de saknar sysselsättning och arbetsinkomst och möter alla begränsningar i livet det medför men 

också för att de inte studerar och därmed inte kan förbättra sitt humankapital. Syftet med rappor-

tens andra avsnitt är att med en deskriptiv analys beskriva gruppen unga som varken arbetar eller 

studerar i riket som helhet men även i ett regionalt och lokalt perspektiv. 

Det tredje och sista avsnittet i rapporten handlar om Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar. 

Bland annat beskrivs hur Arbetsförmedlingen arbetar för att komma i kontakt med unga som var-

ken arbetar eller studerar och inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen.   

 

3. Metod och data 

I första avsnittet används två statistikkällor. Den ena är Statistiska centralbyråns (SCB) nationella 

arbetskraftsundersökning (AKU) som mäter den officiella arbetslösheten. Den andra är Arbets-

förmedlingens verksamhetsstatistik. Arbetskraftsundersökningen är en urvalsundersökning om-

fattande 29 500 personer som intervjuas om deras arbetsmarknadsstatus. Den officiella definit-

ionen på arbetslöshet innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däre-

mot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen.  

I den del av första avsnittet som redovisar arbetslöshet bland ungdomar per kommun används 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över inskrivna arbetslösa. Arbetsförmedlingen redovi-

sar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som 

saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivi-

tetsstöd. Tillsammans utgör dessa två grupper det totala antalet inskrivna arbetslösa och är det 

mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Eftersom Arbetsförmedlingen inte har kunnat 
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relatera sin verksamhetsstatistik till arbetskraften i AKU då uppgifterna har varit osäkra för små 

län och helt saknats per kommun, har en registerbaserad arbetskraft konstruerats. Den registerba-

serade arbetskraften skiljer sig från arbetskraften i AKU, både i storlek men framför allt i hur den 

beräknas. Basen i den registerbaserade arbetskraften utgörs av förvärvsarbetande nattbefolkning 

enligt statistikkällan RAMS i november månad senast tillgängligt år. Därefter adderas det totala 

antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen (öppet arbetslösa samt deltagare i program 

med aktivitetsstöd) till antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen. Tillsammans bildar dessa 

den registerbaserade arbetskraften. I den registerbaserade arbetskraften uppdateras totalt in-

skrivna arbetslösa månatligen medan förvärvsarbetande nattbefolkning uppdateras först när ny 

data släpps i november månad varje år. 

Andra avsnittet handlar om unga som varken arbetar eller studerar. För att identifiera denna 

grupp används den analysmodell som Temagruppen Unga i arbetslivet har skapat i samarbete 

med andra myndigheter, däribland Arbetsförmedlingen, se bilaga 2 för modellförteckning. Med 

hjälp av modellen kan man identifiera unga som under ett kalenderår: 

 inte har haft inkomster som överskridit ett prisbasbelopp (summa inkomster av förvärvskälla, 

aktiv näringsverksamhet samt värnpliktsersättning). Prisbasbeloppet var år 2008 41 000 kr, 

2009 42 800 kr och 2010 42 400 kr 

 inte har varit registrerad på någon utbildning eller uppburit studerandeinkomst 

 inte arbetspendlat till Danmark eller Norge 

Åren som undersöks är 2008, 2009 samt 2010. I undersökningen ingår samtliga unga i åldrarna 

16-29 år som är folkbokförda i Sverige. Detta skiljer sig från andra studier i ämnet som avgränsat 

sig till unga 25 år eller yngre. Men det blir allt vanligare att vi allt senare i liver träder in på ar-

betsmarknaden vilket sammanhänger med att vi studerar fler år. För många som bedrivit högre 

studier sker inträdet på arbetsmarknaden någon gång i åldrarna 25-29 år.3 Det är av denna anled-

ning motiverat att inkludera dessa åldrar i analysen och genom att göra det kan vi få en uppfatt-

ning om hur många det är som upplever etableringsproblem och som en följd av detta under 

längre perioder varken arbetat eller studerat.  

Analysen för att identifiera unga som varken arbetar eller studerar sker i flera steg. I ett första steg 

identifieras alla unga i åldrarna 16-29 år som under det aktuella året haft ingen eller en registrerad 

förvärvsinkomst som uppgår till högst ett prisbasbelopp. En låg förvärvsinkomst indikerar att den 

unge endast har varit i arbete under en begränsad period av året.4 Därefter exkluderas alla unga 

som har varit registrerade på utbildning eller erhållit studerandeinkomst. För deltagare i SFI 

(Svenska för invandrare) finns det särskilda kriterier där alla som har deltagit i SFI-undervisning i 

mer är 60 timmar under ett kalenderår exkluderas från gruppen unga som varken arbetar eller 

studerar. I det tredje och sista steget exkluderas alla som gränspendlat till Danmark eller Norge. 

                                                

3 I bilaga 3 i Långtidsutredningen 2011 framgår det att genomsnittsåldern för svenskar som tar examen från svenska universitet och 

högskolor är 29 år, vilket i OECD-länderna endast är högre i Island. I IFAU-rapporten Ungdomars inträde på arbetsmarknaden 

1985-2003 (2007:18) belyses utvecklingen att vi allt senare i livet vi träder in på arbetsmarknaden. 

4 Det finns ett antal, ungefär var tredje år 2010, som hamnar i gruppen unga som varken arbetar eller studerar som har haft en 

förvärvsinkomst under året, dock aldrig över ett prisbasbelopp. 
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Definitionen på en gränspendlare är en person som är bosatt i ena landet men har haft sin lönein-

komst från grannlandet och därmed betraktas som sysselsatt i grannlandet. Det är till exempel 

inte ovanligt bland unga i Skåne att arbetspendla till Danmark eller bland unga i Värmland att 

arbeta i Norge. För att inte antalet i gruppen unga som varken arbetar eller studerar ska överskatt-

tas är det viktigt att dessa personer exkluderas. Det finns dock inte någon statistik på gränspend-

ling till Finland vilket gör att antalet unga som varken arbetar eller studerar överskattas i kommu-

ner nära den finska gränsen. 

Data på gruppen unga som varken arbetar eller studerar finns nedbrutet på kommuner och vissa 

utvalda stadsdelar. Detta gör att vi kan få en djupare kunskap om var de unga som varken arbetar 

eller studerar är geografiskt fördelade i landet, mellan olika kommuner och mellan olika stadsde-

lar. De stadsdelar som är med i analysen är de som tidigare omfattades av lokala utvecklingsavtal 

(LUA) och de stadsdelar som nu omfattas av urbant utvecklingsarbete (URB), se vidare bilaga 3. 

De stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet har låg förvärvsfrekvens, högt uttag 

av långvarigt försörjningsstöd och låg behörighet till gymnasieskolans nationella program. 
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4. Arbetslöshet bland unga 
Den officiella arbetslösheten mäts av Statistiska centralbyrån (SCB) genom arbetskraftsundersök-

ningen (AKU). Metoden för att mäta arbetslösheten har slagits fast genom en internationell över-

enskommelse i syfte att producera jämförbar statistik mellan olika länder. Detta har i sin tur med-

fört förändringar i AKU som är viktiga att känna till, inte minst när man diskuterar ungdomars 

arbetsmarknad. Två av dessa förändringar har haft särskilt stor inverkan på sättet att mäta ung-

domsarbetslöshet. Den första förändringen började gälla från och med april 2005 och innebär att 

arbetslösa som väntar på att börja ett arbete inom tre månader klassificeras som arbetslösa. Tidi-

gare var detta villkor satt till en månad. Denna förändring har lett till att vi, åtminstone under 

delar av året, klassificerar ett stort antal personer, företrädevis unga, som arbetslösa medan de 

väntar på att påbörja till exempel ett feriearbete.5 Den andra viktiga förändringen i AKU genom-

fördes i oktober 2007 där heltidsstuderande som sökt och kunnat arbeta under referensveckan 

klassificeras som arbetslösa till skillnad från tidigare då de inte ingick i arbetskraften. Denna för-

ändring innebär jämfört med innan en kraftig uppjustering av antalet arbetslösa ungdomar, och 

detta gäller i synnerhet åldrarna 16-19 år men också åldrarna 20-24 år. Antalet ungdomar som 

bedriver eftergymnasiala studier har ökat betydligt under de senaste decennierna och det är inte 

ovanligt att studenter söker jobb vid sidan av sina studier. Sammantaget har detta lett till att hel-

tidsstuderande som söker arbete numera utgör ett stort inslag i ungdomsarbetslösheten.  

För att förstå och tolka statistik som rör ungdomars arbetsmarknad är det dock viktigt att först 

reda ut de mest väsentliga begreppen. Nedan redovisas en schematisk figur över ungdomars ar-

betskraftsstatus år 2012.  

Klassificering av ungdomar 15-24 år arbetskraftsstatus, årsgenomsnitt 2012, tusental 

  
Källa: SCB, AKU 

                                                

5 Enligt pressmeddelande från SCB innebar denna förändring att antalet arbetslösa ungdomar i juni 2005 ökade med ungefär 

40 000 (se vidare pressmeddelande AKU 2005-07-28) 

Befolkningen 15-24 år 

1 235,0 

I arbetskraften 

647,6  

Sysselsatta 

494,4 

Arbetslösa 

153,2 

därav 
heltidsstuderande 

68,3 

Ej i arbetskraften 

587,4 
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Den totala befolkningen i åldrarna 15-24 år uppgick till 1 235 000 personer år 2012. Antingen 

tillhör man arbetskraften eller inte. Av ungdomarna var det 647 000 som befann sig i arbetskraf-

ten och 587 000 som inte gjorde det. Det innebär att ungefär hälften av de unga stod till arbets-

marknadens förfogande vilket förklaras av att många som finns utanför arbetskraften studerar. 

Arbetskraften består av sysselsatta samt arbetslösa. Av de 647 000 som befann sig i arbetskraften 

var 494 000 sysselsatta och resten arbetslösa. Heltidsstuderande klassificeras som arbetslösa om 

de uppger att de söker jobb eller kommer att tillträda ett jobb inom tre månader. Av de drygt 153 

000 i åldrarna 15-24 år som var arbetslösa 2012 var det närmare hälften, eller drygt 68 000, som 

var heltidsstuderande som uppgav att de sökte jobb.  

 

Ungdomsarbetslöshetens utveckling 

Ungdomsarbetslösheten är hög, både i jämförelse med tidigare och i jämförelse med arbetslöshet-

en bland äldre. År 2012 uppgick arbetslösheten bland ungdomar (15-24 år) till 23,6 procent av 

arbetskraften medan arbetslösheten i åldrarna 25-54 år summerade till 5,7 procent, enligt AKU. 

Arbetslösheten bland ungdomar är mer konjunkturkänslig än arbetslösheten bland äldre. Att ung-

domar påverkas mer vid konjunkturnedgångar beror på att ungdomar har lösare anknytning till 

arbetsmarknaden. Inte minst är det bland ungdomar vanligt med visstidsanställningar vilket är 

den anställningsform som tidigt minskar i antal i lågkonjunkturer. Under den finansiella krisen 

2009 steg ungdomsarbetslösheten med närmare 5 procentenheter till 25,0 procent. Arbetslöshet-

en bland äldre steg däremot i betydligt mindre utsträckning, med drygt 2 procentenheter till 6,2 

procent. Ungdomar är dock den grupp som brukar gynnas mest i konjunkturuppgångar. Detta 

återspeglades under det starka arbetsmarknadsåret 2011 då arbetslösheten minskade mest bland 

unga, med 2,1 procentenheter till 22,6 procent.  

 

Ett sätt att belysa nivån på ungdomsarbetslösheten är att relatera den till arbetslösheten bland 

äldre. Genom att göra detta kan vi få en uppfattning om hur ungdomars ställning på arbetsmark-

naden har förändrats jämfört med de äldres. Den relativa arbetslösheten bland ungdomar (15-24 

år) är drygt fyra gånger högre än arbetslösheten bland äldre (25-54 år). Kvoten mellan ungdomars 

respektive äldres arbetslöshet ökade nästan oavbrutet mellan åren 2003 och 2008, vilket kan tol-
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kas som att ungdomars relativa position gentemot de äldre på arbetsmarknaden försämrades un-

der denna period. Under de senaste åren har arbetslösheten bland ungdomar varit ungefär fyra 

gånger högre än arbetslösheten bland äldre. Även i en jämförelse med andra OECD-länder är 

denna kvot hög.6 

 

Arbetslösheten bland unga som relation till arbetskraften och befolkningen 

Den relativa arbetslösheten bland ungdomar är hög. Men många gånger misstolkas statistik som 

rör arbetslöshet bland unga och felaktiga slutsatser dras. En vanlig missuppfattning är att siffran 

för arbetslösheten avser en relation till hela befolkningen i åldergruppen och inte till arbetskraf-

ten. Nedan kommer ett räkneexempel att redovisas för att illustrera hur arbetslösheten varierar 

beroende på om man relaterar arbetslösheten till arbetskraften eller befolkningen.  

Eftersom bara ungefär hälften av alla ungdomar befinner sig på arbetsmarknaden blir arbetslös-

heten som andel av befolkningen ungefär hälften så hög jämfört med som andel av arbetskraften. 

Att relatera arbetslösheten till hela befolkningen i åldersgruppen istället för till arbetskraften är 

inte fel. Visserligen avviker detta från det vedertagna sättet att mäta arbetslöshet men för grupper 

med lågt arbetskraftsdeltagande, likt ungdomar, kan detta ge en mer nyanserad bild av hur ut-

bredd arbetslösheten verkligen är. 

Ungdomsarbetslösheten (15-24 år) uppgick 2012 till 23,6 procent av arbetskraften. Väljer man att 

istället relatera antalet till hela befolkningen i åldersgruppen uppgick arbetslösheten till 12,3 pro-

cent. En stor del av de ungdomar som klassificeras som arbetslösa i statistiken är heltidsstu-

derande som söker jobb och skulle man även exkludera dessa sjunker arbetslösheten till 14,7 pro-

cent av arbetskraften och till 6,8 procent av befolkningen. Detta visar att nivån på arbetslösheten 

bland ungdomar tydligt varierar beroende på om man relaterar den till arbetskraften eller till be-

folkningen. En tolkning man kan göra av detta räkneexempel är att i genomsnitt 6,8 procent av 

samtliga ungdomar i åldersgruppen, exklusive heltidsstuderande, var arbetslösa på heltid år 2012, 

en andel som legat kring 5,5 - 7,5 procent under de senaste fem åren.  

                                                

6 En utförligare beskrivning av detta finns i bilaga 2 i Långtidsutredningen 2011 
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Många arbetslösa ungdomar bedriver heltidsstudier 

Som redan nämnts är det viktigt att beakta att ett stort antal unga som klassificeras som arbetslösa 

i den officiella arbetslöshetsstatistiken bedriver heltidsstudier. Av de drygt 150 000 ungdomar (15-

24 år) som var arbetslösa 2012 var drygt 67 000 heltidsstuderande som sökte jobb. Det innebär att 

närmare hälften av de arbetslösa i åldrarna 15-24 år var heltidsstuderande som söker jobb.  

Antalet heltidsstuderande som söker arbete har ökat under de senaste decennierna.7 En viktig 

fråga är om dessa ungdomar i första hand ser sig som studerande eller som arbetssökande. I SCB:s 

arbetskraftsundersökning får heltidsstuderande som söker arbete svara på om de i första hand 

betraktar sig som studerande eller som arbetssökande. Under de senaste åren har andelen som ser 

sig som främst arbetssökande, och därmed kan anses bedriva studier i brist på arbete, legat kring 

5-15 procent. Andelen var drygt 15 procent år 2009, vilket var en följd av det svaga arbetsmark-

nadsläget som medförde en ökning av antalet som studerade i väntan på sysselsättning. Både år 

2010 och 2011 var andelen betydligt lägre, kring 5 procent. Talen illustrerar att det är en förhål-

landevis liten andel av de heltidsstuderande som söker arbete som betraktar sig som arbetslösa. 

En vidare slutsats man kan dra av detta är att drygt 40 procent av ungdomsarbetslösheten utgörs 

av unga som i första hand ser sig som studerande och inte som arbetssökande.8 Det är viktigt att 

beakta dessa fakta. Hade statistiken visat en annan bild, med en stor andel studerande som såg sig 

som arbetslösa och studerade i brist på arbete skulle det tyda på mer omfattande problem för unga 

att etablera sig i arbetslivet. 

                                                

7 Vilket bland annat lyfts fram i Konjunkturinstitutets rapport ”Konjunkturläget juni 2012” sid 98. 
8 År 2011 uppgick antalet arbetslösa ungdomar till 149 000. Av dessa var det 67 000 som studerande men samtidigt sökte arbete. 

93 procent av dessa såg sig i första hand som studenter och inte som arbetssökande. Det innebär att ungefär 5 000 (7 % av 67 000) 

av de som bedrev heltidsstudier men sökte arbete i första hand såg sig som arbetssökande. Det innebär att ungefär 40 procent av 

ungdomsarbetslösheten utgörs av unga som ser sig som studerande och inte som arbetslösa.  
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Högre inflöde av unga i arbetslöshet 

På arbetsmarknaden sker hela tiden flöden mellan olika tillstånd. Arbetslösa som övergår till 

sysselsättning eller personer som lämnar arbetskraften till studier är exempel på flöden. Flödes-

statistik från AKU kan användas för att bilda sig en uppfattning om utvecklingen på arbetsmark-

naden. Statistiken går att bryta ner på olika åldersgrupper och kan därför användas för att belysa 

hur flöden mellan olika arbetskraftsstatus skiljer sig mellan ungdomar och äldre. Med hjälp av 

flödesdata kan man bland annat se hur stor andel i de olika åldersgrupperna som varje kvartal 

flödar in i arbetslöshet. Inflödet består av personer som kommer från sysselsättning samt av per-

soner som ny- eller återinträder på arbetsmarknaden.  

 

Som framgår av diagrammet ovan är det en större andel ungdomar än äldre som varje kvartal 

flödar in i arbetslöshet. Under de senaste åren har i genomsnitt 15 procent av alla unga (15-24 år) 

gått från utanför arbetskraften eller sysselsättning till arbetslöshet mellan två närliggande kvartal. 

Motsvarande andel bland personer i åldrarna 25-54 år uppgår till 10 procent och andelen är ännu 

lägre bland 55-74 åringar. Skillnaderna i inflöde i arbetslöshet mellan de olika åldersgrupperna är 
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tydliga och många gånger logiska. De flesta äldre finns redan på arbetsmarknaden och är i arbete. 

För många unga är dock den första tiden på arbetsmarknaden förknippad med rörlighet mellan 

olika tillstånd, som exempelvis mellan studier och arbete eller mellan olika jobb, rörelser som i 

många fall innefattar en kortare period i arbetslöshet.  

 

Många unga går till arbete varje kvartal 

Med hjälp av flödesdata är det även möjligt att belysa hur stor andel som lämnar arbetslöshet till 

sysselsättning mellan två kvartal, den så kallade jobbchansen. Jobbchansen är högre för unga än 

för äldre, vilket innebär att unga i större utsträckning än äldre övergår från arbetslöshet till syssel-

sättning vid varje given tidpunkt. Under de senaste åren har i genomsnitt 30 procent av samtliga 

arbetslösa ungdomar i åldrarna 15-24 år gått från arbetslöshet till sysselsättning mellan två närlig-

gande kvartal. Den så kallade jobbchansen för unga skiljer sig inte nämnvärt åt jämfört med ål-

dersgruppen 25-54 år men är betydligt högre än bland äldre arbetslösa (55-74 år).9 

 

 

Unga vanligtvis arbetslösa i korta perioder 

Ungdomsarbetslösheten kännetecknas av många korta perioder i arbetslöshet, vilket bland annat 

indikeras av den förhållandevis höga andelen arbetslösa ungdomar som varje kvartal övergår till 

sysselsättning. Här finns ytterligare en viktig skiljelinje mellan unga och äldre arbetslösa. Jämfört 

med äldre arbetslösa är det en förhållandevis liten andel unga som är långtidsarbetslösa.10 Under 

2012 var i genomsnitt 40 procent av alla arbetslösa ungdomar utan arbete i en period om högst 4 

veckor. Motsvarande andel bland de äldre uppgår till 10-15 procent. Av de arbetslösa ungdomarna 

var det 14 procent som hade varit arbetslösa i minst 27 veckor och det är i synnerhet i andelen 

                                                

9 Hade vi även inkluderat de som lämnar arbetslöshet för studier hade skillnaderna mellan åldersgrupperna 15-24 år och 25-54 år 

varit tydligare till följd av att ungdomar i större utsträckning övergår till studier.  
10 Enligt AKU räknas man som långtidsarbetslös efter 27 veckor 

Procent av befolkningen i resp åldersgrupp

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

10

20

30

40

55-74 år25-54 år15-24 år

Säsongrensad och trendad serie 
Källa: SCB

kv 3 2005 - kv 4 2012

Andelen arbetslösa som går till arbete varje kvartal, 
den så kallade jobbchansen, fördelat på åldersgrupper

                                           

Kommentar [NMn1]: Procent av 
arbetslösa i resp åldersgrupp 



Ura 2013:?   

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden – fokus på unga som varken arbetar eller studerar 

 

16 
 

långtidsarbetslösa de riktigt stora skillnaderna finns mellan unga och äldre arbetslösa, se diagram 

nedan. 

 

Fler arbetslösa ungdomar – men ökningen förklaras främst av fler med korta  

arbetslöshetsperioder 

Som redovisats skiljer sig tiderna i arbetslöshet mellan ungdomar och äldre på arbetsmarknaden. 

Det är även motiverat att se hur antalet arbetslösa i de olika tidsintervallen förändrats över tid. 

Arbetslösheten bland unga har under de senaste åren ökat, både antalsmässigt och som andel av 

arbetskraften. Sedan 2003 har antalet arbetslösa ungdomar i åldersgruppen 15-24 år ökat med 

över 40 000 för att uppgå till 134 000 år 2012. En central fråga är hur denna ökning fördelas mel-

lan de olika tidsintervallen. Återfinns en stor del av ökningen inom gruppen med långa arbetslös-

hetstider kan det tyda på att ungdomsarbetslösheten fått ett större inslag av strukturarbetslöshet. 

Strukturarbetslöshet uppstår när det råder en skillnad mellan den arbetssökandes kompetens och 

det arbetsgivarna efterfrågar. Om däremot ökningen har skett bland de kortare tidsintervallen 

tyder det på en ökad friktionsarbetslöshet. Den här sortens arbetslöshet kännetecknas av korta 

tider i arbetslöshet eftersom det inte finns några strukturella problem som präglar arbetslösheten.  

Diagrammet nedan visar att antalet arbetslösa ungdomar har ökat i samtliga tidsintervall sedan 

2003. Det har med andra ord skett en ökning av antalet långtidsarbetslösa ungdomar. Men de 

riktiga stora ökningarna sedan 2003 har dock skett i de kortare tidsintervallen, 1-4 veckor samt 5-

26 veckor. Utvecklingen tyder således på att den högre relativa ungdomsarbetslösheten till stor del 

beror på en tydlig ökning av antalet unga med korta arbetslöshetsperioder.11  

Det är inte alldeles enkelt att förklara vad ökningen av de korta arbetslöshetsperioderna beror på. 

En tänkbar förklaring är att detta hänger samman med ökningen av antalet visstidsanställningar 

på arbetsmarknaden. Antalet visstidsanställningar har ökat under senare år och denna anställ-

ningsform är vanligt förekommande bland yngre på arbetsmarknaden. Det är troligt att detta har 

                                                

11 Även när man beräknar andelen av de arbetslösa ungdomarna som varit utan arbete längre än 27 veckor har denna andel varit 

relativt konstant under senare år 
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lett till att det är vanligare bland unga att varva kortare tider i arbetslöshet med tider i arbete. En 

annan förklaring kan vara en ökad benägenhet bland unga studerande att söka jobb vid sidan av 

sina studier. Heltidsstuderande som söker arbete har ökat i antal under de senaste decennierna 

och utgör numera ett stort inslag i ungdomsarbetslösheten. Denna förändring har förmodligen lett 

till att ungdomsarbetslösheten i större utsträckning än tidigare består av personer som är mer 

benägna att röra sig till och från arbetsmarknaden. Det är troligt att detta till viss del förklarar 

ökningen av korta arbetslöshetsperioder bland ungdomar. 

 

Även om ungdomsarbetslösheten karaktäriseras av många korta arbetslöshetsperioder så har det 

under de senaste tio åren skett en ökning av antalet långtidsarbetslösa ungdomar. År 2012 var det 

närmare 23 000 av de 134 000 arbetslösa ungdomarna som hade varit arbetslösa i minst 27 veck-

or varav 10 000 hade varit arbetslösa längre än 52 veckor. Sedan 2003 har antalet ungdomar som 

varit arbetslösa längre än 52 veckor fördubblats i antal. Precis som ökningen av unga arbetslösa i 

de kortare tidsintervallen är det inte helt enkelt att förklara orsaken till detta. Beaktat att antalet 

långtidsarbetslösa ungdomar ökade som mest under 2009 tyder på att en stor del av ökningen kan 

härledas till konjunkturutvecklingen. Konjunkturnedgången som inleddes 2009 minskade dras-

tiskt efterfrågan på arbetskraft. Tidigare erfarenheter visar att nedgångar på arbetsmarknaden i 

första led påverkar ungdomar då dessa har en svagare anknytning till arbetsmarknaden än äldre, 

och minskad efterfrågan på arbetskraft tenderar också att leda till förlängda arbetslöshetstider. En 

ytterligare tänkbar förklaring till ökningen är de stora ungdomskullar som sökt sig till arbets-

marknaden under senare år. Detta kan ytterligare ha bidragit till tuffare konkurrens om jobben, i 

synnerhet för de ungdomar som sedan tidigare har haft svårt att finna arbete, och som en konse-

kvens av detta lett till en ökning av unga med långa tider i arbetslöshet. 

Tusental
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Den höga nivån på ungdomsarbetslösheten hålls uppe av många korta  
arbetslöshetsperioder 

Ungdomars arbetsmarknad skiljer sig i många avseenden från de äldres. Detta har belysts genom 

att analysera flöden mellan olika arbetskraftsstatus men också genom att beskriva hur arbetslös-

hetens varaktighet skiljer sig mellan ungdomar och äldre på arbetsmarknaden. Utifrån dessa data 

är det inte förvånande att arbetslösheten bland ungdomar är högre än bland övriga åldersgrupper. 

Inflödet i arbetslöshet är högre bland ungdomar än bland övriga åldersgrupper på arbetsmark-

naden. Detta förklaras av att många ungdomar som kliver in på arbetsmarknaden oftast gör det till 

en början som arbetslösa, medan de flesta äldre redan befinner sig i arbete. Vidare är det också 

vanligare att unga växlar tider på arbetsmarknaden med tider i studier. Samtidigt hittar unga i 

allmänhet jobb snabbare än äldre vilket visas genom att det varje kvartal är en relativt stor andel 

arbetslösa ungdomar som övergår i sysselsättning. Flöden mellan olika tillstånd på arbetsmark-

naden visar att ungdomar står för en stor del av flexibiliteten på arbetsmarknaden. 

Det är en relativt liten andel ungdomar som kvarstår i arbetslöshet under längre perioder.12 Ung-

domsarbetslösheten karaktäriseras således av många korta arbetslöshetsperioder. Omvänt förhål-

lande råder till exempel bland äldre arbetslösa. Det innebär att nivån på ungdomsarbetslösheten 

till stor del består av ett flertal korta arbetslöshetsperioder. Arbetslösheten bland unga verkar så-

ledes till stor del utgöras av en så kallad friktionsarbetslöshet, vilken kännetecknas av många korta 

perioder i arbetslöshet som vanligtvis infaller i övergång mellan studier och arbete eller mellan två 

arbeten. Skulle det finnas omfattande strukturella problem som präglar ungdomsarbetslösheten 

hade detta yttrat sig genom en stor andel unga med långa arbetslöshetstider.  

 

Ungdomsarbetslöshet i ett lokalt perspektiv 

Arbetslösheten bland ungdomar skiljer sig åt både i ett regionalt och lokalt perspektiv. För att 

belysa dessa skillnader är Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik på inskrivna arbetslösa mest 

lämplig att använda. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsmått skiljer sig i många avseenden från 

det officiella arbetslöshetstalet från SCB:s arbetskraftsundersökning. De båda statistikkällorna är 

därför inte jämförbara med varandra. 

Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) på Arbetsförmedlingen uppgick till 17,7 procent 

av den registerbaserade arbetskraften år 2012. Spännvidden i den relativa arbetslösheten bland 

ungdomar i landets kommuner är betydande. I Storfors kommun är arbetslösheten bland unga 

högst, 34,4 procent, medan den är lägst i Danderyd, 4,3 procent av den registerbaserade arbets-

kraften. Som framgår av kartbilden är ungdomsarbetslösheten hög i många kommuner i Syd- och 

Mellansverige men betydligt lägre bland unga i regionerna kring Stockholm, Uppsala, Göteborg 

och Jönköping. Skillnaderna blir särskilt tydliga när man analyserar ungdomsarbetslösheten upp-

delad i SKL:s kommungrupper, se vidare bilaga 1 för definitioner. Högst är ungdomsarbetslöshet-

                                                

12 Även i ett internationellt perspektiv är långtidsarbetslösheten bland unga i Sverige låg vilket dock inte beskrivs utförligare i 

föreliggande rapport 
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en i kommungruppen glesbygdskommuner, drygt 23 procent år 2012. Lägst är den i gruppen för-

ortskommuner till storstäderna, 11 procent av den registerbaserade arbetskraften.  

Arbetslösa ungdomar (18-24 år) fördelat på kommuner, andel av registerbaserad arbetskraft, 

årsgenomsnitt 2012 

 

    

 

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen 

I många kommuner råder det även stor skillnad i relativ arbetslöshet mellan unga och äldre. Ett 

sätt att belysa detta är att dividera den relativa arbetslösheten bland ungdomar med arbetslöshet-

en bland äldre. Genom att göra detta får man fram en kvot som illustrerar hur mycket högre ar-

betslösheten är bland unga än den är bland vuxna. På så sätt kan man identifiera de kommuner 

där arbetslösheten bland unga är påtagligt mycket högre än arbetslösheten bland äldre. Det är 

dock viktigt att påpeka att i vissa kommuner med liten skillnad i arbetslöshet mellan unga och 

äldre beror detta på en hög arbetslöshet i båda grupperna. Med andra ord behöver en låg kvot inte 

återspegla en välfungerande arbetsmarknad.  

  

  < 15%   15-25%   > 25% 
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Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) relativt arbetslösheten för äldre (25-54 år) per kommun, år 2012 

 

  0-2,4   > 2,4 

 

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen 

I riket som helhet var ungdomsarbetslösheten 2,4 gånger högre än arbetslösheten bland vuxna år 

2012.13 I 195 av landets 290 kommuner är denna kvot högre än i riket som helhet. Högst är kvoten 

i Lekeberg och Laxå kommun där arbetslösheten bland unga är ungefär 5 gånger högre än den är 

bland vuxna. Lägst är kvoten i Södertälje och Dorotea kommun, därefter följt av några kommuner 

i Stockholms län. Även i ett flertal kommuner i Västerbotten, Norrbotten samt Västra Götalands 

län var kvoten lägre än riksgenomsnittet.  

Uppdelat på SKL:s kommungrupper framgår det att skillnaderna i arbetslöshet mellan unga och 

vuxna är särskilt stora i kommungrupperna förortskommuner till större städer, glesbygdskommu-

ner samt i kommuner med stort inslag av industri på orten, så kallade varuproducerande kommu-

ner. Lägst är kvoten i kommungrupperna storstäder samt i förortskommuner till storstäder. 

                                                

13 Notera att denna kvot är beräknad utifrån inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen år 2012 och att den skiljer sig från kvoten 

beräknad på den relativa arbetslösheten enligt AKU som tidigare redovisats 
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Tabell: Kommuner med högst arbetslöshet bland unga relativt den bland vuxna, år 2012 

 18-24 år 25-54 år Kvot 

Lekeberg 19,7% 3,9% 5,1 

Laxå 22,0% 4,5% 4,9 

Hammarö 24,6% 5,1% 4,8 

Vännäs 26,4% 5,9% 4,5 

Öckerö 12,3% 2,8% 4,4 

Kinda 20,4% 5,0% 4,1 

Bromölla 30,1% 7,6% 3,9 

Töreboda 31,9% 8,3% 3,9 

Lerum 11,0% 2,9% 3,8 

Boxholm 21,8% 5,7% 3,8 

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen 

 

Tabell: Kommuner med lägst arbetslöshet bland unga relativt den bland vuxna år 2012 

 18-24 år 25-54 år Kvot 

Södertälje 15,4% 12,9% 1,2 

Dorotea 12,9% 10,8% 1,2 

Huddinge 8,3% 6,7% 1,2 

Botkyrka 12,9% 10,3% 1,3 

Stockholm 8,0% 6,3% 1,3 

Lidingö 4,9% 3,3% 1,5 

Markaryd 10,5% 7,0% 1,5 

Upplands-Bro 8,9% 5,9% 1,5 

Solna 6,4% 4,2% 1,5 

Haninge 9,8% 6,3% 1,6 

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen 

 

Fler ungdomar som varit arbetslösa i mer än 12 månader 

Ett sätt att spegla arbetslösheten bland unga i ett lokalt perspektiv är att se hur fördelningen ser ut 

mellan arbetslösa med korta respektive långa arbetslöshetstider. Med hjälp av statistik över tider i 

arbetslöshet är det möjligt att belysa i vilka kommuner det finns många unga som har svårt att 

komma in i arbetslivet och kvarstår i arbetslöshet i långa perioder. Statistiken avser arbetslösa 

ungdomar (18-24 år) inskrivna på Arbetsförmedlingen vars tid i arbetslöshet14 sedan senaste in-

skrivning överstiger 12 månader.  

För de flesta ungdomar som blir arbetslösa är tiden i arbetslöshet snabbt övergående. Men ut-

vecklingen sedan 2008 visar att antalet arbetslösa ungdomar som har varit utan arbete längre än 

12 månader har ökat, både antalsmässigt och som andel av samtliga arbetslösa inskrivna på Ar-

betsförmedlingen. Den här utvecklingen har varit särskilt tydlig i de regioner som påverkades mest 

av lågkonjunkturen 2009. År 2008 var det 8 procent av de ungdomar som var inskrivna som ar-

betslösa på Arbetsförmedlingen som hade varit utan arbete längre än 12 månader. Fyra år senare, 

                                                

14 Avser tid som öppet arbetslös samt i program med aktivitetsstöd samt den tid som den arbetssökande varit förhindrad att aktivt 

söka arbete och/eller omgående tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete 
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år 2012, hade antalet i denna grupp ökat för att utgöra närmare 20 procent av de inskrivna arbets-

lösa ungdomarna. 

Av kartbilderna nedan framgår det att inslaget av ungdomar med långa arbetslöshetstider år 

2008, alltså innan effekterna av finanskrisen verkat fullt ut, var högre än riksgenomsnittet i 

många kommuner i Östergötland, Södermanland, Örebro och Gävleborgs län. I de här regionerna 

var andelen arbetslösa ungdomar som varit utan arbete längre än 12 månader även högre än riks-

genomsnittet år 2012. En markant ökning av den här gruppen arbetslösa har efter finanskrisen 

framför allt skett i många kommuner i Norrbottens, Skåne och Kronobergs län. 

Används SKL:s kommungrupper i analysen framgår det att många kommuner tillhörande 

kommungrupperna glesbygdskommuner, pendlingskommuner och större städer är vanligt före-

kommande bland de kommuner där andelen arbetslösa ungdomar som har varit utan arbete 

längre än 12 månader är högre än riksgenomsnittet. En tydlig ökning av den här gruppen unga har 

sedan 2008 även skett i många kommuner med stort inslag av industri på orten, så kallade varu-

producerande kommuner. Däremot är det förhållandevis få kommuner som tillhör kommungrup-

perna förortskommuner till storstäder samt turism- och besöksnäringskommuner som återfinns 

bland de kommuner som har ett stort inslag av arbetslösa ungdomar som har varit utanför arbete 

längre än 12 månader. 

Kommuner där andelen arbetslösa ungdomar som varit utan arbete längre än 12 månader är högre 

(mörkblå färg) respektive lägre (ljusblå färg) än riksgenomsnittet, årsgenomsnitt för 2008 respektive 

2012

2008       2012

        

  Ett par olika 

infallsvinklar 

har använts för att belysa skillnader i ung-

  ≤ 8,0%   > 8,0%   ≤ 19,0%   > 19,0% 
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domsarbetslöshet mellan landets kommuner. Oavsett om man jämför den relativa ungdomsarbets-

lösheten som sådan, skillnad i arbetslöshet bland unga relativt den för vuxna eller hur stor andel av 

de arbetslösa ungdomarna som varit utan arbete i mer än 12 månader framkommer en ganska sam-

stämmig bild. En del kommuner, framför allt många kommuner i storstadsregionerna Stockholm 

och Göteborg, förefaller ha en gynnsammare arbetsmarknad för unga än vad som är fallet i många 

andra delar av landet. De här skillnaderna tyder på att ungdomars inträde på arbetsmarknaden ter 

sig lättare i vissa delar av landet än i andra och det är troligt att det finns flera anledningar till detta. 

Nedan nämns de viktigaste. 

 

Näringsgrensstruktur och yrkesbredd 

Den mest närliggande förklaringen till de stora skillnaderna i ungdomsarbetslöshet mellan landets 

kommuner är skillnader i näringsgrensstruktur mellan olika arbetsmarknader. I många kommuner 

och regioner där ungdomsarbetslösheten är hög är den kapitalintensiva industrin den dominerande 

näringsgrenen medan den arbetsintensiva privata tjänstesektorn, med vanliga ingångsjobb för 

unga, sysselsätter en förhållandevis liten andel av de sysselsatta. Regioner med hög ungdomsar-

betslöshet kännetecknas oftast av en smal yrkesbredd, där många yrken finns inom en näringsgren, 

exempelvis industrinäringen, och kräver någon form av vidareutbildning samtidigt som inslaget av 

yrken som är vanliga ingångsjobb för unga är mer begränsat. Ett exempel på detta är att arbets-

marknader med stort inslag av industriverksamhet i hög utsträckning har drabbats av de senaste 

årens konjunkturnedgångar, vilket har försvårat för ungdomar i dessa regioner att etablera sig i 

arbetslivet. I landets varuproducerande kommuner har ungdomsarbetslösheten mer än fördubblats 

sedan 2008 för att 2012 uppgå till i genomsnitt drygt 20 procent. Ungdomsarbetslösheten har se-

dan 2008 ökat i en snabbare takt i dessa kommuner än i riket som helhet. 

 

Utbildningsnivå 

Andelen unga som lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg har under de senaste åren legat på en 

oförändrat hög nivå, 20-25 procent.15 Det innebär att det varje år från utbildningssystemet lämnar 

ett stort antal unga som inte uppfyller minimikraven vad gäller utbildningsnivå på svensk arbets-

marknad, som för en stor del av jobben är gymnasieutbildning. Studier visar att det är ungdomar 

utan fullständig gymnasieutbildning som löper störst risk att bli långvarigt arbetslösa.16 Av de ung-

domar (18-24 år) som var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen under 2012 var det 

närmare en fjärdedel som enbart hade förgymnasial utbildning. Andelen unga med kort utbildning 

inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen har trendmässigt ökat under de senaste åren. I 

vissa kommuner uppgår andelen unga med kort utbildning till närmare 40 procent av samtliga 

unga arbetslösa. Utvecklingen illustrerar att arbetslösa med kort utbildning även i goda tider har 

svårt att få arbete, och att de är överrepresenterade bland de unga som varit arbetslösa länge. Det 

visar att den här gruppen består av många yngre strukturarbetslösa som inte motsvarar kompe-

tenskraven på arbetsmarknaden och deras situation är särskilt bekymmersam i regioner med sva-

gare arbetsmarknad och begränsat inslag av jobb utan några särskilda krav på utbildning. 

                                                

15 Enligt skolverkets statistik på elever som slutfört sin gymnasieutbildning och erhållit slutbetyg inom fyra år. 
16 Vilket framhävs av OECD i Economic Surveys Sweden 2008 
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Befolkningsutveckling 

Det finns ett starkt samband mellan befolkningsutveckling och antalet nya jobb som skapas. Det 

hänger samman med att varje individ är en potentiell jobbskapare via sin efterfrågan på varor och 

tjänster. Under det senaste decenniet har den totala befolkningen ökat med ungefär 500 000 invå-

nare, eller med drygt 6 procent. Men befolkningstillväxten är ojämnt fördelad över landet och 

starkt koncentrerad till storstadsregionerna. Vidare analys visar att befolkningsutvecklingen korre-

lerar negativt med ungdomsarbetslösheten, det vill säga att det finns ett samband mellan befolk-

ningsförändring och nivån på arbetslösheten bland unga. Slutsatsen av detta är att en krympande 

befolkning genererar en svag lokal arbetsmarknad som i sin tur leder till utflyttning av ungdomar 

som söker sig till starkare arbetsmarknader och en hög arbetslöshet bland de unga som väljer att 

stanna kvar. 

Av de drygt 160 kommuner som hade en högre ungdomsarbetslöshet än i riket som helhet år 2012 

var det närmare 100 av dessa som under de senaste 10 åren har haft en negativ befolkningsutveckl-

ing med krympande befolkning. I vissa av dessa kommuner har befolkningen minskat med upp till 

15 procent. Det är också dessa kommuner som har bland den högsta ungdomsarbetslösheten i lan-

det. I stort sett samtliga glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkad region återfinns bland 

de kommuner som har en högre ungdomsarbetslöshet än riksgenomsnittet. 

  



Ura 2013:?   

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden – fokus på unga som varken arbetar eller studerar 

 

25 

 

 

  5. Unga som varken arbetar eller studerar 

Unga som varken arbetar eller studerar befinner sig i en särskilt utsatt position. Dels för att de ti-

digt i livet saknar sysselsättning, vilket innebär mindre arbetslivserfarenhet samt stora inkomst-

bortfall. Dels för att de inte deltar i studier och förbättrar sitt humankapital. Unga som befinner sig 

utanför arbete och studier längre perioder riskerar även att med tiden att tappa färdigheter och 

kunskaper, vilket ytterligare försvårar den unges etablering i samhället. Många unga som varken 

arbetar eller studerar är således i stort behov av stöd för att etablera sig i arbetslivet eller påbörja 

studier. 

Andelen unga som varken arbetar eller studerar (även benämnd NEET i internationella samman-

hang) är i en internationell jämförelse bland den lägsta i Sverige, enligt statistik från OECD.17 Det 

här bör man ha i åtanke när man diskuterar ungdomar. Å ena sidan är den relativa ungdomsarbets-

lösheten hög i en internationell jämförelse. Å andra sidan är andelen unga som varken arbetar eller 

studerar lägre än i många andra länder, vilket visar att unga i Sverige i större utsträckning än i 

många andra länder befinner sig på arbetsmarknaden eller i studier.  

 

Statistik från OECD över unga som varken arbetar eller studerar bygger på olika länders nationella 

arbetskraftsundersökningar där en del av varje lands population tillfrågas om deras arbetskraftssta-

tus. Dessa undersökningar mäter befolkningens arbetskraftsstatus under en enskild månad. Ef-

tersom statistiken mäter de ungas aktivitet under en månad är det svårt att få en uppfattning om 

hur stor andel det är som har varit utanför arbete och studier längre sammanhängande tider, vilka 

är de unga som löper störst risk att permanent hamna utanför arbetsmarknaden. 

En lämplig metod för att identifiera unga som har varit inaktiva längre perioder är att via register-

data identifiera unga utan eller med låga registrerade förvärvsinkomster under ett år. En låg regi-

strerad inkomst indikerar att individen har varit i arbete endast under en begränsad period av året. 

Väljer vi sedan att exkludera de unga som finns registrerade i studier får vi fram de som under ett 

år inte har arbetat, eller endast har gjort detta i begränsad omfattning, samt inte studerat. Det är 

                                                

17 Statistiken avser unga i åldrarna 15-24 år 2011 hämtad från OECD:s databas. Benämningen NEET står för not in employment, 

education or training  
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denna metod som använts i föreliggande rapport för att identifiera gruppen unga som varken arbe-

tar eller studerar, se vidare avsnittet metod och data samt bilaga 2 för modellförteckning.  
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Närmare 200 000 unga varken arbetar eller studerar 

År 2008 var det drygt 163 000 i åldrarna 16-29 år som varken arbetade eller studerade, vilket mot-

svarar 9,8 procent av befolkningen. Under 2009 ökade antalet unga utanför arbete och studier med 

över 30 000 till drygt 194 000 personer eller motsvarande 11,4 procent av befolkningen. Denna 

utveckling kan till stor del tillskrivas den svaga konjunkturen under detta år. Året därefter, 2010, 

minskade antalet något till 191 000 personer eller till motsvarande 11,1 procent av befolkningen, se 

diagram nedan. Det innebär att mer än var tionde ung i åldrarna 16-29 år varken arbetade eller 

studerade under 2010. Talen illustrerar att gruppen unga som varken arbetar eller studerar ökar 

betydligt under konjunktursvaga år, men minskar mycket svagare under år med starkare konjunk-

tur. Det är således många unga som varken arbetar eller studerar även i tider med gynnsam ut-

veckling på arbetsmarknaden, likt åren 2008 och 2010. 

 

I kommande tabell redovisas antalet unga som varken arbetar eller studerar samt deras andel av 

befolkningen under åren 2008-2010. Det är fler kvinnor än män som varken arbetar eller studerar, 

vilket har varit fallet för samtliga år under perioden 2008-2010. Detta gäller såväl det faktiska anta-

let som andel av befolkningen. Hela denna skillnad förklaras av att kvinnor i större utsträckning än 

män är hemma för omvårdnad av barn. År 2010 var det knappt 12 procent av kvinnorna i åldrarna 

16-29 år som varken arbetade eller studerade jämfört med närmare 11 procent av männen.  

Andelen unga som varken arbetar eller studerar stiger med åldern. Andelen unga i åldrarna 16-19 

år som varken arbetar eller studerar uppgår till närmare 4 procent av åldersgruppen. Antalet i 

denna åldersgrupp har under åren 2008-2010 legat relativt konstant kring 20 000. Den största 

ökningen av unga som varken arbetar eller studerar har skett i åldersgruppen 20–24-år, därefter 

följt av personer i åldrarna 25-29 år. I båda dessa åldersgrupper ökade antalet unga som varken 

arbetar eller studerar påtagligt under 2009. Ungefär 13 procent av de unga i åldrarna 20-24 år är 

utanför arbete och studier 2010. Motsvarande andel i åldersgruppen 25-29 år uppgår till 15 pro-

cent. Till skillnad från de yngre åldersgrupperna har antalet unga i åldrarna 25-29 år som varken 

arbetar eller studerar ökat oavbrutet under åren 2008-2010.  
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Tabell: Antalet unga som varken arbetar eller studerar i åldrarna 16-29 år och dess andel av  
befolkningen, år 2008-2010 

 Antal Procent av befolkningen 

År 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Kön       

Män  75 568  95 748  92 932 8,9 11,0 10,5 
 

Kvinnor   87 891  98 345  98 221 10,9 11,9 11,7 

       

Ålder       

16-19 år  20 159  20 965  18 980 3,9 4,0 3,7 
 

20-24 år  67 408  86 411  84 159 11,6 14,3 13,3 
 

25-29 år  75 892  86 717  88 014 13,5 15,2 15,1 

       

Utbildningsnivå18       

Förgymnasial ut-

bildning 
 

     47 780  54 223  52 899 9,0 10,3 10,1 

Gymnasial utbild-

ning 
 

 59 486  77 897  75 410 8,8 11,1 10,6 

Eftergymnasial 

utbildning 

 19 816  22 646  24 180 5,2 5,8 5,9 

       

Födelseregion       

Inrikes födda  108 236  130 359  126 474 7,7 9,1 8,8 
 

Födda i Europa 

utom Sverige 

     23 939  27 694       27 673 22,4 25,3 25,0 

 

Födda utanför 

Europa 

 

     31 184  35 986  36 946 20,8 22,3 21,6 

Totalt  163 459  194 093  191 153 9,8 11,4 11,1 

Källa: SCB, egna beräkningar 

Den riktigt stora skillnaden finns mellan inrikes födda och utrikes födda. Ungefär var tredje ung 

som varken arbetar eller studerar är född i ett annat land, vilket kan jämföras med deras andel i 

befolkningen på drygt 15 procent. De utrikes födda utgör således en oproportionerlig stor andel av 

de unga som varken arbetar eller studerar. Relaterar man antalet till befolkningen uppgår andelen 

till 25 procent bland unga födda i Europa och till 22 procent bland unga födda utanför Europa. 

Motsvarande andel bland inrikes födda är 9 procent. Av de utrikes födda som varken arbetade eller 

studerade 2010 var det drygt en femtedel som hade invandrat till landet under året. Många kan ha 

invandrat till Sverige under senare delen av året och kan därför ha haft begränsade möjligheter att 

söka sig till arbete eller studier. Men även om vi väljer att exkludera de som invandrat under året är 

det en fortsatt stor andel utrikes födda som varken arbetar eller studerar, närmare 18 procent år 

2010.  

Skillnader i andelen med eftergymnasial utbildning och övriga utbildningsnivåer som varken arbe-

tar eller studerar är stora, både antalsmässigt och som andel av befolkningen. Även om antalet med 

eftergymnasial utbildning som varken arbetar eller studerar har ökat i antal så är de med efter-

gymnasial utbildning i mindre utsträckning utanför arbete och studier än grupper med lägre ut-

                                                

18 Antalet unga med okänd utbildningsnivå redovisas inte i tabellen och av denna anledning summerar inte antalet fördelat på ut-

bildningsnivå i tabellen till totalen. Inte heller antalet fördelat på födelseregion summerar till totalen vilket beror på att ett fåtal unga 

har okänd födelseregion. 
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bildningsnivå. År 2010 var det närmare 11 procent av de med gymnasial utbildning som befann sig 

utanför både arbete och studier. Motsvarande andel bland unga med förgymnasial utbildning upp-

gick till drygt 10 procent och bland dem med eftergymnasial utbildning till närmare 6 procent. 

Skillnaderna mellan förgymnasialt och gymnasialt utbildade är större än vad som framgår i tabellen 

ovan. Det sammanhänger med att närmare 40 000 av de unga som varken arbetar eller studerar 

saknar känd utbildningsnivå. Enligt en tidigare rapport från SCB är det en majoritet av personerna 

med okänd utbildningsnivå i utbildningsregistret som egentligen skulle bli kvalificerade inom för-

gymnasial utbildning.19 Det här tyder på att såväl antalet som andelen unga med högst förgymnasi-

al utbildning som varken arbetar eller studerar underskattas.  

 

Ett stort antal av de unga som varken arbetar eller studerar saknar känd aktivitet 

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar är heterogen, inte minst syns detta när man analy-

serar sammansättningen av ålder och utbildningsnivå. Ett annat sätt att belysa detta är att dela upp 

gruppen utifrån de aktiviteter de har haft under ett år. Denna uppdelning visar vilka skillnader det 

finns mellan de unga som varken arbetar eller studerar; en del av dem står till arbetsmarknadens 

förfogande genom att vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och delta i olika statliga arbetsmark-

nadspolitiska insatser medan andra inte har haft någon registrerad aktivitet alls under en längre 

period.  

Bland de unga som varken arbetar eller studerar finns det ett relativt stort antal som invandrat 

under året och av denna anledning haft begränsade möjligheter att etablera sig i arbete eller stu-

dier. Av de unga som varken arbetade eller studerade 2010 var det 8 procent, eller drygt 14 000, 

som hade invandrat till Sverige under året. Antalet i denna kategori har varit relativt oförändrat de 

senaste åren och de har utgjort ungefär 8-9 procent av de unga som varit utanför arbete och studier 

under ett enskilt år.  

En femtedel, eller 38 000, av de unga som varken arbetade eller studerade 2010 deltog i statliga 

arbetsmarknadsinsatser merparten av året. Det är i denna kategori som antalet har ökat mest sedan 

2008. Utvecklingen visar att en allt större andel av de unga som varken arbetar eller studerar finns 

inskrivna på Arbetsförmedlingen. Den mycket kraftiga ökningen av unga som deltar i statliga ar-

betsmarknadsinsatser är en följd av försvagningen av arbetsmarknaden under 2009, då antalet i 

denna kategori mer än fördubblades och antalet fortsatte sedan att öka under 2010.  

Ungefär 7 procent, eller 14 000, av de som varken arbetade eller studerade 2010 var hemma för 

omvårdnad av barn i mer än 7 månader under året. I denna kategori har antalet legat relativt kon-

stant kring 14 000 perioden 2008-2010. Antalet män i denna kategori är försumbart och här finner 

vi förklaringen till varför det är fler kvinnor än män som varken arbetar eller studerar.  

Drygt 10 procent har varit utanför både arbete och studier för att de har uppburit ekonomiskt stöd 

under merparten av året på grund av exempelvis sjukdom. Även i denna kategori har antalet varit 

relativt konstant under de senaste åren. I denna kategori finns ett relativt stort inslag av unga med 

svag utbildningsbakgrund. Drygt 35 procent hade högst förgymnasial utbildning och de flesta var 

äldre än 20 år.  

                                                

19 Se vidare ”Evalvering av utbildningsregistret”, SCB 2006:4 
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Det finns många unga som kombinerat två eller flera aktiviteter under året, till exempel varit 

hemma för omvårdnad av barn och även deltagit i statliga arbetsmarknadsinsatser. Ungefär 15-20 

procent av de unga som varken arbetar eller studerar har varit i kontakt med flera aktörer. Flest 

återfinns i kategori 6, drygt 8 procent av samtliga utanför både arbete och studier. Här finns de som 

har befunnit sig i två eller flera av kategorierna 1-4 under 3-7 månader det aktuella året. Vad de har 

gjort under resterande delen av året saknas det kunskap om. 

En stor andel av de unga som varken arbetar eller studerar har inte haft någon registrerad aktivitet 

under året. Antalet utan känd aktivitet uppgick till drygt 59 000, eller 31 procent, av de unga som 

varken arbetade eller studerade år 2010. Här finns de som utifrån tillgängliga register inte har haft 

någon registrerad aktivitet under året och i denna grupp befinner sig de unga som kan anses vara i 

behov av mest stöd. Men här ingår även de som under ett år är ute och reser, blir försörjda av för-

äldrarna eller studerar utomlands utan att uppbära studiestöd, det vill säga unga som inte har 

några etableringsproblem. Oavsett vilket år man beaktar så är det närmare en tredjedel av de unga 

som varken arbetar eller studerar som saknar känd aktivitet. Antalet utan känd aktivitet har under 

perioden 2008-2010 ökat med närmare 5 000 personer och nästan hela denna ökning utgörs av 

personer i åldrarna 25-29 år. En mycket stor andel, drygt 60 procent, av de unga i åldrarna 16-19 år 

som varken arbetar eller studerar saknar känd aktivitet.  

Tabell: Antalet unga som varken arbetar eller studerar fördelat på olika kategorier perioden  
  2008-2010 samt deras andel av gruppen år 2010 

   

2008 

 

2009 

 

2010 

Andel av 

gruppen år 

2010 
 

Kategori 0 

 

Innefattar unga som invandrat  

under året 
 

 

15 249 

 

16 354 

 

    14 400 

 

8% 

Kategori 1 Innefattar unga som deltagit i statliga ar-

betsmarknadsåtgärder i minst 7  

månader under året 
 

15 024 34 982 38 271 20% 

Kategori 2 Innefattar unga som befunnit sig i  

kommunala åtgärder i minst 7 månader under 

året 
 

12 594 13 408 12 589 7% 

Kategori 3 Innefattar unga som varit hemma för om-

vårdnad av barn i minst 7 månader under året 
 

14 212 14 093 14 137 7% 

Kategori 4 Innefattar unga som haft ekonomiskt stöd i 

minst 7 månader under året på grund av 

sjukdom eller funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga 
 

 

21 981 

 

22 240 

 

21 606 

 

11% 

Kategori 5 Innefattar unga som befunnit sig i kategori 1-

4 i minst 7 månader under året 
 

     5 844 6 912      6 192 3% 

Kategori 6 Innefattar unga som befunnit sig i kategori 1-

4 i 3-7 månader under året 
 

14 141 16 651    15 642 8% 

Kategori 7 Innefattar unga som befunnit sig i kategori 1-

4 kortare än 3 månader under året 
 

9 642 10 096   9 107 5% 

Kategori 8 Innefattar unga utan känd aktivitet. Här ingår 

de unga som utifrån tillgängliga register inte 

har haft någon registrerad aktivitet under året 

 

54 772 

 

59 357 

 

  59 209 

 

31% 

 
 

    

Totalt   163 459  194 093  191 153  100% 

Källa: SCB, egna beräkningar 
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Var tredje befinner sig i arbete eller studier året efter 

Det är viktigt att bilda sig en uppfattning om hur många av de unga som varken arbetar eller stude-

rar under ett år som övergår till studier eller arbete året efter. Genom att göra denna analys kan vi 

få en uppfattning om storleken på omsättningen till arbete och studier men det visar också hur 

många av de som varken arbetar eller studerar som fortsätter att befinna sig utanför arbete och 

studier ytterligare ett år. 

I tabellerna nedan redovisas de unga som varken arbetade eller studerade under 2008 och deras 

status det därpå följande året. Motsvarande redovisning görs även för de som var utanför arbete 

och studier 2009. Det finns tre olika statusar som redovisas; första innefattar de som återfinns i 

studier eller arbete, andra de som flyttat utomlands eller avlividit och tredje innehåller de med 

oförändrad status. Oförändrad status innebär att individen även året efter varken arbetar eller stu-

derar. 

 
Tabell: Unga som varken arbetade eller studerade 2008 och deras status 2009 

Status 2009 Arbete/studier Flyttat utomlands  

m.m. 

Oförändrad status 

Antal 54 728 4 677 104 054 
 

Andel 33% 3% 64% 

 

 

Tabell: Unga som varken arbetade eller studerade 2009 och deras status 2010 

Status 2010 Arbete/studier Flyttat utomlands  

m.m. 

Oförändrad status 

Antal 75 198 5 348 113 547 
 

Andel 39% 3% 59% 

Källa: SCB, egna beräkningar 

Som framgår av tabellerna ovan så var det 33 procent av de unga som varken arbetade eller stude-

rade 2008 som året efter befann sig i arbete eller studier. För de unga som varken arbetade eller 

studerade 2009 var det 39 procent som arbetade eller studerade året efter. Årtalen som undersöks 

är intressanta ur ett konjunkturperspektiv. År 2009 var utvecklingen på arbetsmarknaden betydligt 

svagare än 2010. Trots detta skiljer sig inte andelen som lämnade till arbete eller studier nämnvärt 

mellan de två åren. Detta tyder på att utflödet till arbete eller studier under den här perioden från 

gruppen unga som varken arbetar eller studerar inte i nämnvärd utsträckning verkar ha påverkats 

av konjunkturen. Att döma av omsättningen de två åren tyder det på att ungefär 30-40 procent av 

de unga som varken arbetar eller studerar under ett år återfinns i studier eller arbete året efter och 

att ungefär 60 procent fortsätter att befinna sig utanför arbete och studier ytterligare ett år. Det 

visar att en betydande andel av de unga som varken arbetar eller studerar under ett år är fortsatt 

utanför året efter.  

I tabellen nedan redovisas antalet och andelen unga som varken arbetade eller studerade 2008 men 

som gjorde det året därpå fördelat på individkaraktäristika. Motsvarande redovisning görs även för 

de unga som varken arbetade eller studerade 2009. I tabellen framgår det att det är en större andel 

kvinnor än män som lämnar för arbete eller studier, att det föreligger skillnader mellan olika ut-

bildningsnivåer men att skillnader fördelat på födelseregion inte är så stora. Det är en större andel 

20–24-åringar samt 25–29-åringar som lämnar för studier eller arbete jämfört med 16–19-åringar. 

Det tyder på att många 16–19-åringar, även om de är relativt få till antalet är i behov av mycket stöd 

för att söka sig tillbaka till arbete eller studier.  
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De riktigt stora skillnaderna återfinns emellertid mellan unga med förgymnasial utbildning jämfört 

med unga med gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Det är vanligare att unga med gymnasial 

eller eftergymnasial utbildning lämnar för arbete eller studier jämfört med unga med högst för-

gymnasial utbildning. Ungefär 30 procent av de med förgymnasial utbildning befann sig i arbete 

eller studier året efter, jämfört med 40-50 procent av de med högre utbildningsnivå. Det visar att 

unga med förgymnasial utbildning som varken arbetar eller studerar i större utsträckning kvarstår i 

gruppen även året efter jämfört med unga med starkare utbildningsbakgrund.  

Tabell: Antal och andel av de unga som varken 

arbetade eller studerade 2008 som befann sig i 

arbete eller studier 2009, fördelat på olika karak-

täristika 

 Tabell: Antal och andel av de unga som  

varken arbetade eller studerade 2009 som  

befann sig i arbete eller studier 2010, fördelat 

på olika karaktäristika 

  Antal  Andel   Antal  Andel  

Kön      Kön     

Män 21 324  28  Män 35 189  37 

Kvinnor 33 404  38  Kvinnor 40 009  41 

Åldersgrupper     Åldersgrupper   

16-19 år 4 896  24  16-19 år 5 537  26 

20-24 år 24 548  36  20-24 år 38 022  44 

25-29 år 25 284  33  25-29 år 31 639  36 

Utbildningsnivå20     Utbildningsnivå   

Förgymnasial 13 198  28  Förgymnasial 17 610  32 

Gymnasial 25 456  43  Gymnasial 39 235  50 

Eftergymnasial 8 223  41  Eftergymnasial 9 847  43 

Födelseregion     Födelseregion    

Inrikes födda 36 271  34  Inrikes födda 52 805  41 

Födda i Europa 

utom Sverige 

 

7 176 

  

30 

 Födda i Europa  

utom Sverige 

 

8 774 

  

32 

Födda utanför 

Europa 

 

11 266 

  

36 

 Födda utanför 

Europa 

 

13 594 

  

38 

Totalt 54 728  33  Totalt 75 198  39 

Källa: SCB, egna beräkningar 

 

Drygt 77 000 har varken arbetat eller studerat under en treårsperiod 

Det kan finnas flera skäl till att man som ung varken arbetar eller studerar under ett års tid och det 

behöver inte nödvändigtvis vara så att alla unga som finns i denna grupp befinner sig i en svår soci-

al situation. Att yngre är ute och reser i världen eller blir försörjda av föräldrarna under ett års tid 

är inte ovanligt. Men att vara ute och resa eller bli försörjd av föräldrarna flera år i rad är inte lika 

vanligt. Av denna anledning är det motiverat att analysera hur många unga som varken har arbetat 

eller studerat under flera år i följd. Genom att göra detta kommer vi förmodligen att på ett bättre 

sätt spegla antalet unga som befinner sig i en svår situation och som är i behov av mycket stöd och 

                                                

20 Okänd utbildningsnivå ingår inte i redovisningen och av denna anledning summerar inte antalet fördelat på utbildningsnivå i 

tabellen till totalen. Inte heller antalet fördelat på födelseregion summerar till totalen vilket beror på att ett fåtal unga har okänd 

födelseregion.  
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hjälp för att åter etablera sig i arbete eller studier. I föreliggande avsnitt beskriver vi gruppen unga 

som varken har arbetat eller studerat under åren 2008-2010.  

Av de drygt 163 000 unga som varken arbetade eller studerade 2008 var det närmare hälften, eller 

47 procent, som var fortsatt utanför arbete och studier under de två följande åren. Det innebär att 

det finns en grupp unga i åldrarna 16-29 år på drygt 77 000 personer som varken har arbetat eller 

studerat under en treårsperiod, vilket motsvarar 4,5 procent av befolkningen i åldersgruppen.21  

Antal unga som varken arbetade eller studerade 2008 och antal av dessa som även var utan-

för arbete och studier 2009 och 2010 

 

Som tidigare redovisats är det fler kvinnor än män som varken arbetar eller studerar och hela 

denna skillnad förklaras av att kvinnor i större utsträckning än män är hemma för omvårdnad av 

barn. Dessa skillnader mellan könen blir emellertid marginella när man analyserar antalet män och 

kvinnor som har varit utanför arbete och studier tre år i följd. Att skillnaderna mellan könen mins-

kar beror på att kvinnor i större utsträckning än män övergår till arbete eller studier. Ungefär 

40 000 män och 38 000 kvinnor har varken arbetat eller studerat under åren 2008-2010. Det mot-

svarar 4,5 procent av befolkningen.  

Av de unga som varken har arbetat eller studerat under en treårsperiod var närmare hälften, eller 

cirka 36 000, i åldrarna 25-29 år, vilket motsvarar drygt 6 procent av befolkningen. Det innebär att 

antalet i denna åldersgrupp är flest både i antal och som andel av befolkningen. Drygt 29 000, mot-

svarande 5 procent av befolkningen, var i åldrarna 20-24 år och drygt 12 000, eller drygt 2 procent 

av befolkningen, var 16-19 år. Över 60 procent i åldrarna 16-19 år som varken arbetade eller stude-

rade 2008 var fortsatt utanför arbete och studier de två följande åren. Motsvarande andelar bland 

de äldre åldersgrupperna är lägre. Detta visar att en stor andel av de riktigt unga som tidigt i livet 

hamnar utanför arbete och studier i stor utsträckning kvarstår i detta tillstånd under lång tid.22  

Det är vanligare att unga med förgymnasial utbildning varken har arbetat eller studerat under tre 

år i följd jämfört med unga med gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Av de med känd utbild-

ningsnivå som varken har arbetat eller studerat under en treårsperiod är det drygt 45 procent som 

har förgymnasial utbildning och 40 procent som har gymnasial utbildning. Resterande har en ef-

tergymnasial utbildning. Beaktar man även att en mycket stor andel av de som saknar känd utbild-

ningsnivå har högst förgymnasial utbildning är skillnaderna ännu större än vad som framgår i före-

                                                

21 Andelen är beräknad utifrån befolkningen i åldrarna 16-29 år 2010. Alltså är det i beräkningen inte beaktat att en del i denna 

grupp under treårsperioden blivit äldre än 29 år. 

22 Vid redovisning av unga som varken arbetat eller studerat under en treårsperiod är det personens ålder vid startåret 2008 som 

avses.  
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liggande rapport.23 Att skillnaderna mellan utbildningsnivåer vidgas och innehåller en större andel 

unga med förgymnasial utbildning hänger samman med att de i mindre utsträckning övergår till 

arbete eller studier. Över hälften av de unga med förgymnasial utbildning som varken arbetade 

eller studerade 2008 var fortsatt utanför arbete och studier de två följande åren. Motsvarande an-

delar bland gymnasialt och eftergymnasialt utbildade uppgår till drygt 35 procent.  

Närmare var tredje ung som finns i den här gruppen är född i ett annat land än Sverige, vilket kan 

jämföras med deras andel i befolkningen på drygt 15 procent. De som är födda i ett annat land är 

således överrepresenterade bland de som inte har arbetat eller studerat under en treårsperiod. Det 

är vid jämförelse mellan inrikes födda och utrikes födda de största skillnaderna finns. Ungefär 4 

procent av samtliga inrikes födda i åldrarna 16-29 år har varken arbetat eller studerat under en 

treårsperiod. Motsvarande andel bland utrikes födda är 9 procent, och skillnaderna är marginella 

mellan de som är födda i eller utanför Europa. Det är något fler utrikes födda kvinnor än män som 

inte har arbetat eller studerat under en treårsperiod och av de som finns i denna grupp är det unge-

fär 40 procent som har en kortare vistelsetid än fem år i landet. En stor andel av de utrikes födda 

som har varit utanför arbete och studier tre år i följd besitter en god utbildning, över 25 procent av 

de med känd utbildningsnivå har eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel bland inrikes 

födda är 8 procent. Det innebär att mer än var fjärde utrikes född som inte har arbetat eller stude-

rat under en treårsperiod har eftergymnasial utbildning. 

Tabell: Antal unga som varken arbetade eller studerade 2008-2010, redovisat som andel av  

befolkningen 16-29 år och som andel av de som varken arbetade eller studerade 2008 

 

 Antal unga som var-

ken arbetat eller 

studerat tre år i följd 

Andelen av befolkning-

en i respektive grupp 

Andel av de unga som 

varken arbetade eller 

studerade 2008 

Kön    

Män 39 589 4,5 53 

Kvinnor 37 704 4,5 43 

    

Ålder    

16-19 år 12 289 2,4 61 

20-24 år 29 319 5,1 44 

25-29 år 35 685 6,3 47 

    

Utbildningsnivå24    

Förgymnasial 25 402 4,9 53 

Gymnasial 21 559 3,0 36 

Eftergymnasial 7 270 1,8 37 

    

Födelseregion    

Inrikes födda 52 622 3,7 49 

Födda i Europa utom Sverige 10 840 9,8 45 

Födda utanför Europa 13 812 8,1 44 

    

Totalt 77 293 4,5 47 

                                                

23 Drygt 23 000, eller 30 procent, av de unga som varken arbetat eller studerat tre år i följd saknar känd utbildningsnivå. Enligt en 

tidigare utvärdering av utbildningsregistret är det en majoritet av dessa som egentligen skulle vara klassificerade inom förgymnasial 

utbildning, se vidare rapporten ”Evalvering av utbildningsregistret, SCB 2006:4   
24 Antalet med okänd utbildningsnivå ingår inte i redovisningen och av denna anledning summerar inte delarna till totalen. Inte 

heller antalet redovisat på födelseregion summerar till totalen vilket beror på att ett fåtal unga har okänd födelseregion. 
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Källa: SCB, egna beräkningar 

 

Över 20 000 av de unga som varken arbetat eller studerat under en treårsperiod saknar 

känd aktivitet 

De unga som varken arbetat eller studerat åren 2008-2010 går att dela in i olika kategorier utifrån 

de aktiviteter de har deltagit i under den här perioden. Indelningen i de olika kategorier följer 

samma princip som använts för att kategorisera de unga som varken arbetar eller studerar ett en-

skilt år.  

Ungefär tre fjärdelar av de unga som varken har arbetat eller studerat tre år i rad har i varierande 

utsträckning varit registrerade i olika aktiveter under de här åren. Resterande fjärdedel saknar 

känd aktivitet. De flesta unga har under dessa år varit i kontakt med flera olika aktörer. Nedan re-

dovisas de två kategorier som rymmer flest antal unga som varit utanför arbete och studier tre år i 

följd. 

Av de drygt 77 000 unga som varken arbetat eller studerat åren 2008-2010 är det drygt 20 000 

som utifrån nationella register inte haft någon registrerad aktivitet. Det innebär att var fjärde ung 

som inte har arbetat eller studerat under en treårsperiod bland annat varken tagit del av Arbets-

förmedlingens insatser eller varit i kontakt med sin hemkommun. Den här gruppen är särskilt in-

tressant. Kombinationen av att ha varit utanför arbete och studier flera år i följd samt därtill avsak-

nad av kontakt med någon samhällsinstans under de här åren tyder på att här finns en kärna av 

unga med mycket stora etableringsproblem som med hög sannolikhet riskerar att permanent 

hamna utanför samhället. Det är inte otänkbart att många av de unga som finns i den här gruppen 

medvetet drar sig från att kontakta myndigheter, har psykisk ohälsa, besvärliga hemförhållanden 

eller annan bakomliggande orsak som förklarar deras avsaknad av aktivitet.25  

Sammansättningen av de unga som finns i den här gruppen visar att över hälften är i åldrarna 25-

29 år och knappt en femtedel är yngre än 20 år.26 Ett mycket stort antal saknar känd utbildnings-

nivå vilket implicerar att här finns en stor grupp unga med högst förgymnasial utbildning.27 An-

talsmässigt är det fler inrikes födda än utrikes födda som finns i den här gruppen. Av de som är 

födda i ett annat land är det över 40 procent som vistats i landet kortare tid än fem år. Sammanta-

get styrker detta tesen att här finns en stomme av unga med mycket stora problem. Det stora insla-

get av korttidsutbildade visar att här finns ett stort antal som inte svarar upp till arbetsmarknadens 

gängse utbildningskrav. Samtidigt gör deras frånvaro från arbetsmarknaden, studier och andra 

aktiveteter under en så lång tidsperiod det rimligt att tro att många unga i denna grupp har ett yt-

terst begränsat kontaktnät i samhället, vilket ytterligare försvårar deras etableringsmöjligheter och 

förstärker deras behov av stöd. 

Den andra stora gruppen är de unga som har fått ekonomiskt stöd på grund av sjukdom eller funkt-

ionsnedsättning. Närmare 15 000, eller 20 procent, av de unga som har varit utanför arbete och 

studier tre år i följd har under större delen av den här perioden uppburit ekonomiskt stöd på grund 

                                                

25 I den här gruppen finns förmodligen även ett antal som under de här åren bedrivit utlandsstudier utan att uppbära studiestöd. 

Men de utgör förmodligen en liten del av den här gruppen. 
26 Det är individens ålder år 2008 som avses 
27 Enligt en utvärdering av utbildningsregistret är det en majoritet av dessa som egentligen skulle vara klassificerade inom förgymn-

asial utbildning, se vidare rapporten ”Evalvering av utbildningsregistret, SCB 2006:4   
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av sjukdom eller funktionsnedsättning. Av dessa är nästintill samtliga 20 år eller äldre samt födda i 

Sverige. Även i denna grupp finns det ett stort inslag av korttidsutbildade. En mycket stor andel av 

de unga som fick ekonomiskt stöd 2008 fick det även de två följande åren. Detta visar att i den här 

kategorin ryms många unga som har en komplex sjukdomsbild som håller dem borta från arbets-

marknaden och studier.  

Summeras antalet i de två kategorierna ovan uppgår antalet till ungefär 35 000 personer. Det inne-

bär att närmare hälften av de unga som varit utanför arbete och studier tre år i följd finns i någon 

av dessa två kategorier. Övriga har under de här åren även varit i kontakt med andra aktörer. Yt-

terst få, knappt 2 900 eller 4 procent, har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltagit i ar-

betsmarknadsinsatser större delen av perioden. Merparten av de unga som varken arbetat eller 

studerat perioden 2008-2010 har således under stora delar av den här perioden inte tagit del av 

olika arbetsmarknadsinsatser i Arbetsförmedlingens regi.  
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Unga som varken arbetar eller studerar i ett region-
alt och lokalt perspektiv 

Det föreligger stora skillnader i andelen unga som varken arbetar eller studerar mellan landets län 

och kommuner. I riket som helhet var det 11,1 procent av de unga i åldrarna 16-29 år som varken 

arbetade eller studerade år 2010. I kartbilderna nedan redovisas motsvarande andelar fördelat på 

län och kommuner. I de län och kommuner som är markerade med mörkblå färg är andelen unga 

som varken arbetar eller studerar högre än riksgenomsnittet.  

Många unga som varken arbetar eller studerar i Syd- och Mellansverige 

Det är många län i Mellansverige som har en högre andel unga som varken arbetar eller studerar än 

i riket som helhet. Högst är andelen i Västmanlands, Skåne och Blekinge län där 13 procent av alla 

unga varken arbetade eller studerade år 2010. I Södermanland, Gävleborg och Dalarnas län var 

andelen drygt 12 procent. Det är län som i större utsträckning än andra påverkades av den finansi-

ella krisen under 2009 och antalet unga som varken arbetar eller studerar har ökat i en snabbare 

takt i dessa län än i många andra. I storstadslänen Stockholm och Västra Götaland uppgick nivåer-

na till drygt 10 respektive 11 procent. Lägst är andelen i Uppsala, Jönköping och Västerbottens län 

där ungefär 9 procent av de unga var utanför arbete och studier 2010. 

Figur: Unga som varken arbetade eller 
studerade 2010 per län, andel av befolk-
ningen 

  
 

 

Källa: SCB 

Figur: Unga som varken arbetade eller 
studerade 2010 per kommun, andel av 
befolkningen 

 

  ≤ 11,1%   > 11,1% 
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I flera kommuner i Skåne är det många unga som varken arbetar eller studerar 

Ett flertal kommuner i Skåne län uppvisar mycket höga andelar unga som varken arbetar eller stu-

derar. Högst är andelen i Landskrona kommun där närmare 20 procent av de unga i åldrarna 16-29 

år varken arbetade eller studerade under 2010.28 I många av de kommuner med en hög andel unga 

utanför arbete och studier finns det ett stort inslag av förgymnasialt utbildade. Vidare är det många 

av dessa kommuner som uppvisar en svag lokal arbetsmarknad med låg sysselsättningsgrad och 

under senare år stigande arbetslöshet, i synnerhet bland unga, vilka är faktorer som har bidragit till 

den höga andelen unga som varken arbetar eller studerar. 

Delas kommunerna in enligt SKL:s kommungruppsindelning, vilket med fördel kan göras för att 

förenkla analysen, framgår det att högst andel unga som varken arbetar eller studerar finns i 

kommungruppen kommuner i tätbefolkad region där 12,5 procent av de unga i åldrarna 16-29 år 

varken arbetade eller studerade 2010. Även i glesbygdkommuner, kommuner i glesbefolkad region, 

varuproducerande kommuner samt pendlingskommuner är andelen utanför arbete och studier 

över 12 procent. I kommungrupperna turism- och besöksnäringskommuner, större städer samt 

förortskommuner till storstäderna är andelen lägst, drygt 10 procent 2010.  

Tabell: Kommuner med högst andel unga som varken arbetade eller studerade år 2010 

Kommun Län Antal Andel av befolkningen 

16-29 år 

Landskrona Skåne  1 398 19 

Perstorp Skåne  224 18 

Klippan Skåne  468 17 

Burlöv Skåne  486 17 

Töreboda Västra Götaland  241 17 

Köping Västmanland  697 17 

Hagfors Värmland  280 16 

Grums Värmland  239 16 

Smedjebacken Dalarna  239 16 

Bjuv Skåne  396 16 

Arboga Västmanland  328 16 

Hallstahammar Västmanland  383 16 

Mellerud Västra Götaland  221 16 

Malmö Skåne  10 305 16 

Eda Värmland  196 15 

    

Riket  191 153 11 

Källa: SCB, egna beräkningar 

 

 

                                                

28 Som tidigare nämnts överskattas andelen unga som varken arbetar eller studerar i kommuner nära den finska 

gränsen vilket beror på att Finland inte deltar i samarbetet som rör gränsregional statistik. Av denna anledning åter-

finns inte Haparanda kommun bland de kommuner som har högst andel unga som varken arbetar eller studerar i 

tabellen ovan 
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Antalet unga som varken arbetar eller studerar har ökat mest i Blekinge län 

Förändringen av antalet unga som varken arbetar eller studerar beror i huvudsak på två faktorer. 

Den ena faktorn är kopplad till hur befolkningen förändras och den andra till konjunkturutveckl-

ingen. Det är således två faktorer som man bör beakta när man analyserar förändringen av antalet 

unga som befinner sig utanför arbete och studier. Befolkningseffekten har även en regional dimens-

ion som visar sig genom en kraftig befolkningstillväxt i storstadslänen medan befolkningsutveckl-

ingen är mer bekymmersam i andra delar av landet. Under åren 2008-2010 ökade befolkningen i 

åldrarna 16-29 år i riket som helhet med över 60 000 personer, motsvarande en ökning på 3,6 pro-

cent. Den andra faktorn är konjunkturen och här är observationsåren extra intressanta som tidi-

gare nämnts ur en konjunkturaspekt.  

I samtliga län har ökningen av unga som varken arbetar eller studerar varit starkare än befolk-

ningsökningen åren 2008-2010. I samtliga län ökade antalet påtagligt under 2009. Sammantaget 

visar detta att det är främst den svaga konjunkturutvecklingen som förklarar den betydande ök-

ningen av antalet unga som varken arbetar eller studerar åren 2008-2010. Störst är ökningen i 

Blekinge län där antalet har ökat med över 25 procent sedan 2008. Även i Kronoberg och Jämt-

lands län uppgår ökningen till närmare 25 procent. Motpolen är Norrbottens och Stockholms län 

där antalet ökat med omkring 11 procent och det är främst den gynnsammare utvecklingen på ar-

betsmarknaden i dessa två län som förklarar den svagare ökningstakten. I både Norrbotten och 

Stockholm har utvecklingen på arbetsmarknaden varit gynnsammare än i många andra regioner. 

Stockholm var det län som klarade sig bäst under finanskrisen. Länet har ett differentierat närings-

liv med många vanliga ingångsjobb för yngre och arbetslösheten bland unga är förhållandevis låg i 

länet. I Norrbotten har den goda utvecklingen i gruvnäringen samt en demografisk utveckling med 

stora pensionsavgångar ökat behovet av arbetskraft i regionen, vilket visar sig genom en minskad 

arbetslöshet i flera av kommunerna i länet. Vidare har den demografiska utvecklingen med en för-

ändrad åldersstruktur gjort att ungdomarna har blivit mer attraktiva på arbetsmarknaden vilket i 

sin tur har bidragit till att dämpa ökningen av antalet unga som varken arbetar eller studerar.  
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Figur: Procentuell förändring av antalet 
unga som varken arbetat eller studerat 
per län, 2008-2010 

Figur: Procentuell förändring av antalet 
unga som varken arbetat eller studerat 
per kommun, 2008-2010 

 

   

 

 

Källa: SCB 

I 277 av landets 290 kommuner har antalet unga som varken arbetar eller studerar ökat perioden 

2008-2010. I 12 kommuner har antalet minskat och i en 1 kommun har antalet varit oförändrat. 

Antalet har ökat mest i Ragunda och Härjedalen kommun i Jämtlands län. I Ragunda har antalet 

unga utanför arbete och studier ökat med närmare 60 procent medan ökningen i Härjedalen upp-

går till 50 procent. En mycket stor del av ökningen i flera av kommunerna består av unga i åldrarna 

20-24 år. Ökningen är större bland män än bland kvinnor, vilket sammanhänger med att männens 

arbetsmarknad påverkades mest av lågkonjunkturen 2009.  

Utvecklingen fördelat på kommungrupper visar att störst procentuell ökning av unga som varken 

arbetar eller studerar har skett i varuproducerande kommuner samt i glesbygdskommuner där 

antalet har ökat med 24 respektive 22 procent under perioden 2008-2010. Av de 30 kommuner 

som uppvisar störst ökning av antalet unga som varken arbetar eller studerar är det hälften som 

tillhör dessa två kommungrupper. I kommungruppen varuproducerande kommuner ingår de 

kommuner som har en stor andel sysselsatta inom industri och i gruppen glesbygdskommuner 

ingår kommuner med svagt befolkningsunderlag. Det är många av dessa kommuner som under 

senare år har haft en svag utveckling på arbetsmarknaden med minskande sysselsättning. I många 

glesbygdskommuner har sysselsättningen minskat till följd av en bekymmersam befolkningsut-

veckling som påverkar antalet jobb på den lokala arbetsmarknaden och i många av de varuproduce-

rande kommunerna har sysselsättningen minskat till följd av att tillverkningsindustrin påverkades 

mest av lågkonjunkturen under 2009. Sammantaget är detta faktorer som har bidragit till den stora 

ökningen av unga som varken arbetar eller studerar. 

  < 0,0%   0-17%   > 17% 
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Tabell: Kommuner med störst ökning av unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar, 2008-2010 

Kommun Län Antal 2008 Antal 2010 Procentuell 

förändring 

Procentuell 

befolkningsför-

ändring (16-29 

år), 2008-2010 

Ragunda Jämtland  65  103 58 5 

Härjedalen Jämtland  118  177 50 1 

Arjeplog Norrbotten  44  65 48 8 

Hofors Gävleborg  147  211 44 3 

Essunga Västra Götaland  82  117 43 -3 

Torsby Värmland  187  266 42 -1 

Gnosjö Jönköping  121  172 42 0 

Berg Jämtland  108  153 42 2 

Smedjebacken Dalarna  169  239 41 3 

Salem Stockholm  181  254 40 8 

Kinda Östergötland  120  168 40 3 

Fagersta Västmanland  197  274 39 5 

Eksjö Jönköping  191  264 38 3 

Norberg Västmanland  90  124 38 11 

Hallstahammar Västmanland  278  383 38 3 

      

Riket   163 459  191 153 17 4 

Källa: SCB, egna beräkningar 
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Hög andel unga i Västmanlands län som varken arbetat eller studerat under en treårs-

period 

Det är drygt 77 000 unga som varken arbetat eller studerat under en treårsperiod, vilket motsva-

rar 4,5 procent av befolkningen i åldrarna 16-29 år. Av landets län är andelen unga som varken 

har arbetat eller studerat tre år i rad högst i Västmanlands län, närmare 6 procent av befolkning-

en. I Blekinge, Skåne och Västernorrlands län uppgår andelen till drygt 5 procent. Lägst är ande-

len i Jönköping, drygt 3 procent av befolkningen därefter följt av Västerbotten och Uppsala län. 

Figur: Unga som varken arbetat eller 
studerat under tre års tid, per län, andel 
av befolkningen 16-29 år   

  

Figur: Unga som varken arbetat eller 
studerat under tre års tid, per kommun, 
andel av befolkningen 16-29 år 

 

 

Källa: SCB 

 

 

 

När resultaten bryts ner på lokal nivå framgår det att i hälften av kommunerna är andelen unga 

som varken har arbetat eller studerat under tre års tid högre än riksgenomsnittet på 4,5 procent. I 

många kommuner är det även en mycket stor andel av de unga som varken arbetade eller studerade 

2008 som var fortsatt utanför arbete och studier de två följande åren. I över en tredjedel av landets 

kommuner är det hälften eller fler av de unga som varken arbetade eller studerade 2008 som även 

var utanför arbete och studier under 2009 och 2010.  

Andelen är högst i Perstorp och Grums kommun där motsvarande 8,0 procent av befolkningen i 

åldrarna 16-29 år har varit utanför arbete och studier perioden 2008-2010. Lägst är andelen i Do-

rotea kommun där knappt 1 procent av befolkningen finns i denna grupp. Delas kommunerna in 

enligt SKL:s kommungruppsindelning framgår det att andelen unga som varit utanför arbete och 

studier tre år i följd är högst i kommuner i glesbefolkad region där drygt 5 procent av befolkningen i 

åldrarna 16-29 år varken arbetat eller studerat under åren 2008-2010. Även i kommungrupperna 

varuproducerande kommuner, pendlingskommuner samt kommuner i tätbefolkad region är det 

ungefär 5 procent av de unga som inte har arbetat eller studerat under tre års tid. 

  0-4,5%   > 4,5% 
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Sammansättningen av de unga som varken arbetat eller studerat tre år i följd innehåller en stor 

andel unga med högst förgymnasial utbildning. De är överrepresenterade i gruppen jämfört med 

deras andel av befolkningen. Som tidigare redovisats är det unga som saknar gymnasieutbildning 

som i minst utsträckning övergår till arbete eller studier. I vissa län och kommuner är det fler än 

hälften av de unga som varken arbetat eller studerat under tre år i följd som saknar gymnasieut-

bildning.29 Talen illustrerar att gruppen består av många med svag utbildningsbakgrund. Även 

sammansättningen fördelat på födelseregion visar på skillnader. I samtliga regioner finns det ett 

stort inslag av utrikes födda som varken arbetat eller studerat under tre års tid. I Blekinge och 

Skåne är det drygt 10 procent av de utrikes födda i befolkningen som återfinns i den här gruppen. I 

Västra Götaland, Norrbotten och Västmanlands län är motsvarande andelar drygt 9 procent. Lägst 

är andelarna i Jönköping och Västerbottens län där 6 procent av de utrikes födda varken har arbe-

tat eller studerat under en treårsperiod.  

Tabell: Kommuner med högst andel unga som varken arbetat eller studerat under en 

treårsperiod (2008-2010), i antal, andel av befolkningen samt som andel av unga som var-

ken arbetade eller studerade 2008 

Kommun Län Antal unga som 

varken arbetar 

eller studerat  

åren 2008-2010 

Andel av befolk-

ningen 16-29 år 

Andel av de 

unga som var-

ken arbetade 

eller studerade 

2008 

Perstorp Skåne  98 8 54 

Grums Värmland  111 8 54 

Hagfors Värmland  124 7 58 

Töreboda Västra Götaland  103 7 58 

Köping Västmanland  300 7 58 

Arboga Västmanland  147 7 56 

Filipstad Värmland  114 7 56 

Kil Värmland  127 7 53 

Hallstahammar Västmanland  171 7 62 

Burlöv Skåne  202 7 53 

Gullspång Västra Götaland  51 7 51 

Bjuv Skåne  170 7 49 

Klippan Skåne  182 7 52 

Landskrona Skåne  502 7 41 

Tibro Västra Götaland  115 7 56 

     

Riket   77 293 4,5 47 

Källa: SCB, egna beräkningar 

 

                                                

29 I denna beräkning är alla med okänd utbildningsnivå exkluderade 
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Fördjupningsruta 

Syftet med föreliggande fördjupningsruta är att närmare studera utvecklingen av unga som varken 

arbetar eller studerar i Landskrona och Lund i Skåne län. Kommunerna ligger geografiskt nära 

varandra och i både Landskrona och Lund har det skett en stark tillväxt av yngre befolkning under 

senare år. Trots kommunernas geografiska närhet så föreligger det stora skillnader i storleken på 

gruppen unga som befinner sig utanför arbete och studier. Andelen unga som varken arbetar eller 

studerar är högst i landet i Landskrona medan andelen är bland den lägsta i Lund.30 Vidare skiljer 

sig sammansättningen av de unga som finns i den här gruppen, och kommunerna utgör således ett 

bra exempel på den heterogenitet som präglar gruppen unga som varken arbetar eller studerar. I 

Lund finns det ett stort inslag av eftergymnasialt utbildade som varken arbetar eller studerar me-

dan det i Landskrona finns många med högst förgymnasial utbildning. 

Kommunerna Landskrona och Lund i Skåne län 

 

Andelen unga i Landskrona som varken arbetar eller studerar uppgick till nästan 19 procent år 

2010. Det innebär att närmare var femte ung i Landskrona befann sig utanför arbete och studier 

under 2010. I den närliggande kommunen Lund var andelen betydligt lägre, 8,0 procent. I både 

Landskrona och Lund har antalet ökat i en snabbare takt än befolkningen under åren 2008-2010, 

vilket gjort att gruppen unga som varken arbetar eller studerar utgör en större andel av befolk-

ningen, se diagram nedan.  

                                                

30 Undantaget Haparanda kommun där antalet är missvisande då det inte är möjligt att exkludera alla som är folkbokförda i kom-

munen men arbetar i Finland 
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Stort inslag av förgymnasialt utbildade i Landskrona 

I Landskrona finns det ett stort inslag av unga utan gymnasieutbildning som inte arbetar eller 

studerar. År 2010 var det över 40 procent av de unga som varken arbetade eller studerade i 

Landskrona som inte hade gymnasieutbildning. Motsvarande andel i Lund var 20 procent. Att 

andelen utan gymnasieutbildning är så stor i Landskrona är extra allvarligt då det är unga utan 

fullgjord gymnasieutbildning som i störst utsträckning kvarstår utanför arbete och studier över 

tid. 

En annan tydlig skillnad mellan de två kommunerna är andelen unga som varken arbetar eller 

studerar och som har eftergymnasial utbildning. Av de som varken arbetar eller studerar i Lund är 

det drygt 40 procent som har eftergymnasial utbildning. Ingen annan kommun har ett lika stort 

inslag av unga med eftergymnasial utbildning som varken arbetar eller studerar. En förklaring till 

detta är att Lund är en universitetsstad och således rymmer en större andel unga med eftergymn-

asial utbildning. Vidare kan en del av de som hamnar i gruppen unga som varken arbetar eller 

studerar tänkas bedriva studier utomlands utan studieersättning eller förvärvsarbeta utomlands 

(undantaget gränspendlare till Danmark och Norge som exkluderas i modellen). Det är med andra 

ord troligtvis långt ifrån alla av dessa som befinner sig i en svår social situation. Men även om man 

beaktar detta är inslaget av unga med eftergymnasial utbildning som varken arbetar eller studerar 

stort även vid jämförelse med andra kommuner med universitet eller högskola på orten. I exem-

pelvis Uppsala, en annan stor universitetsstad, uppgår andelen till 27 procent.  

En annan intressant iakttagelse är att en mycket stor andel av de unga med eftergymnasial utbild-

ning som inte arbetar eller studerar är utrikes födda. I både Landskrona och Lund är det närmare 

70 procent av de med eftergymnasial utbildning som är födda i ett annat land. Många av dem har 

vistats kortare tid än fyra år i Sverige och talen illustrerar att det finns utrikes födda med god ut-

bildning som har svårt att etablera sig i arbetslivet. 
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Tabell: Unga som varken arbetar eller studerar, fördelade på högst avslutade utbildningsnivå, år 2010 

Utbildningsnivå Landskrona Lund 

Förgymnasial  43  19 

Gymnasial  45  37 

Eftergymnasial  13  44 

   

Totalt  100  100 

Anm. I beräkningen är unga med okänd utbildningsnivå exkluderade 

Källa: SCB 

5 av 10 utan känd aktivitet i Lund 

Det är intressant att analysera vilka aktiviteter unga som varken arbetar eller studerar deltar i. 

Som tidigare redovisats och som står beskrivet mer utförligt i metoddelen kan de unga som varken 

arbetar eller studerar delas in åtta olika kategorier som speglar deras aktiviteter under ett kalen-

derår. I både Landskrona och Lund var det drygt 10 procent av de unga som var utanför arbete och 

studier 2010 som hade invandrat till Sverige under året. Det var dock en betydligt större andel 

unga i Landskrona än i Lund som var inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltog i statliga ar-

betsmarknadsinsatser i mer än 7 månader under året, 25 procent jämfört med 10 procent i Lund. 

Den riktigt stora skillnaden återfinns dock i kategorin ”Ingen känd aktivitet”. I denna kategori 

återfinns de unga som utifrån tillgängliga register saknar känd aktivitet. Av de unga i Lund som 

varken arbetade eller studerade var det drygt 50 procent som under året inte hade haft någon regi-

strerad aktivitet. Motsvarande andel i Landskrona var 25 procent. Andelen unga i Lund utan känd 

aktivitet är en av de högsta i landet vid jämförelser med andra kommuner.  

Tabell: Unga som varken arbetar eller studerar fördelade på olika kategorier utifrån deras aktiviteter, 
år 2010 

  Landskrona Lund 

Kategori 0 Invandrat under året 
 

 11  11 

Kategori 1 Deltagit i statliga arbetsmarknadsåtgärder i minst 7 

månader under året 
 

            25          10 

Kategori 2 Befunnit sig i kommunala åtgärder i minst 7 måna-

der under året 
 

             6            4 

Kategori 3 Omvårdnad av barn i minst 7 månader under året 
 

             8            4 

Kategori 4 Innefattar unga som haft ekonomiskt stöd i minst 7 

månader under året på grund av sjukdom eller 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-

förmåga 
 

 

             9 

 

           9 

Kategori 5 Innefattar unga som befunnit sig i kategori 1-4 

minst 7 månader under året 
 

              3            1 

Kategori 6 Innefattar unga som befunnit sig i kategori 1-4 i 

mellan 3-7 månader under året 
 

             8            5 

Kategori 7 Innefattar unga som befunnit sig i kategori 1-4 i 

mindre än 3 månader under året 
 

             6            4 

Kategori 8 Ingen känd aktivitet  25  51   
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Totalt   100  100 

Källa: SCB  

Många med eftergymnasial utbildning i Lund som varken arbetat eller studerat  

perioden 2008-2010 

Ett särskilt fokus bör riktas mot de unga som varken arbetat eller studerat under långa samman-

hängande perioder. Nedan analyseras gruppen unga i Landskrona och Lund som varken arbetat 

eller studerat under åren 2008-2010. I Landskrona uppgick antalet unga som varken arbetat eller 

studerat tre år i följd till 500 personer, motsvarande 7 procent av befolkningen i åldrarna 16-29 år. 

I Lund var antalet drygt 900 personer vilket motsvarar 3 procent av befolkningen. Det innebär att 

ungefär 40 procent av de unga i Landskrona som varken arbetade eller studerade 2008 inte heller 

gjorde det de två påföljande åren. I Lund var denna andel nästan 50 procent. 

En mycket stor andel av de unga som varit utanför arbete och studier flera år har en svag utbild-

ningsbakgrund. I Landskrona var det närmare 60 procent av de som varken arbetat eller studerat 

åren 2008-2010 som hade högst förgymnasial utbildning. I Lund var andelen betydligt lägre, 

knappt 25 procent. Till skillnad från andra kommuner har Lund ett mycket stort inslag av efter-

gymnasialt utbildade i den här gruppen. Närmare hälften av de unga som varken arbetat eller stu-

derat under en treårsperiod har eftergymnasial utbildning, vilket är en anmärkningsvärt hög an-

del. Ingen annan kommun har ett lika stort inslag av eftergymnasialt utbildade som varken arbetat 

eller studerat under åren 2008-2010.  
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Unga som varken arbetar eller studerar i särskilt utvalda 
stadsdelar  

I föreliggande avsnitt redovisas gruppen unga i särskilt utvalda stadsdelar som varken arbetar eller 

studerar. De stadsdelar som valts ut är de som tidigare omfattades av lokala utvecklingsavtal 

(LUA) samt de som nu omfattas av urbant utvecklingsarbete (URB), se nedan för redovisning av 

utvalda stadsdelar. Totalt handlar det om 38 stadsdelar och en gemensam nämnare för dessa om-

råden är låg förvärvsfrekvens, högt uttag av långvarigt försörjningsstöd och många ungdomar som 

inte har behörighet till gymnasieskolans nationella program.31 

Tabell: Utvalda stadsdelar (LUA och URB-områden) 

Stadsdel Kommun Stadsdel Kommun 

Alby Botkyrka Hovsjö Södertälje 

Andersberg Halmstad Husby Stockholm 

Araby Växjö Hyllie Malmö 

Bergsjön Göteborg Hässleholmen Borås 

Brynäs Gävle Jordbro Haninge 

Centrum-Öster Landskrona Klockartorpet Norrköping 

Fisksätra Nacka Kronogården Trollhättan 

Fittja Botkyrka N:s Biskopsgården Göteborg 

Flemingsberg Huddinge Rinkeby Stockholm 

Fornhöjden Södertälje Ronna Södertälje 

Fosie Malmö Rågsved Stockholm 

Gamlegården Kristianstad Skäggetorp Linköping 

Geneta Södertälje Skärholmen Stockholm 

Gottsunda Uppsala Skönsberg Sundsvall 

Gårdsten Göteborg Södra Sofielund Malmö 

Hallunda-Norsborg Botkyrka Tensta Stockholm 

Herrgården Malmö Vårby Huddinge 

Hertsön Luleå Västra Skogås Huddinge 

Hjällbo Göteborg Öxnehaga Jönköping 

Källa: SCB  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

31 Det är viktigt att nämna att de här avtalen bygger på frivillighet från stadsdelarnas sida att delta. 
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Var tredje ung utanför arbete och studier i stadsdelen Herrgården 

Det totala antalet unga i åldrarna 16-29 år i de utvalda stadselarna som varken arbetar eller stude-

rar uppgick till drygt 16 000 år 2010, motsvarande 21 procent av befolkningen. I samtliga stadsde-

lar är andelen unga som varken arbetar eller studerar högre än riksgenomsnittet. Sammantaget 

visar detta att sannolikheten att vara utanför arbete och studier är högre i dessa områden än i 

många andra. Andelen varierar dock mellan de olika stadsdelarna. I Herrgården (Malmö kom-

mun) är det över 30 procent av de unga som befinner sig utanför arbete och studier medan ande-

larna är lägst i Skönsberg (Sundsvall), Öxnehaga (Jönköping) och Brynäs (Gävle) på 13 procent. 

Tabell: Antalet unga som varken arbetar eller studerar i åldrarna 16-29 år och deras andel av  
befolkningen, år 2010 

Stadsdel Antal Andel av  

befolkningen 

Stadsdel Antal Andel av  

befolkningen 

Herrgården 364 31 Södra Sofielund 278 20 

Kronogården 300 26 Skäggetorp 429 19 

Rinkeby 869 26 Fisksätra 330 19 

Gårdsten 438 25 Fittja 353 19 

Fosie 1 697 25 Jordbro 427 19 

Centrum-Öster 665 25 Geneta 206 19 

Araby 342 23 Skärholmen 323 19 

Andersberg 269 23 Hertsön 198 18 

N:a Biskopsgården 272 22 Fornhöjden 150 18 

Bergsjön 880 22 Ronna 271 17 

Hovsjö 243 22 Rågsved 492 17 

Gamlegården 246 22 Hallunda-Norsborg 621 17 

Hyllie 600 22 Västra Skogås 229 16 

Tensta 934 22 Flemingsberg 481 16 

Hjällbo 392 22 Klockartorpet 122 16 

Vårby 351 21 Brynäs 301 13 

Hässleholmen 359 21 Öxnehaga 136 13 

Gottsunda 473 21 Skönsberg 121 13 

Alby 546 21 Summa stadsdelar 16 278 21 

Husby 570 20  

Riket 

 

191 153 

 

11 

Källa: SCB, egna beräkningar 

Av de unga som varken arbetar eller studerar i de utvalda stadsdelarna är det många som har 

högst förgymnasial utbildning. Detta är även fallet i riket som helhet men inslaget av unga med 

kort utbildning är ännu större i dessa stadsdelar, närmare 50 procent av de unga med känd ut-

bildningsnivå som befinner sig utanför arbete och studier i de olika stadsdelarna saknar gymnasi-

eutbildning. I stadsdelarna Herrgården (Malmö) och Rinkeby (Stockholm) är inslaget av korttids-

utbildade störst, 65 respektive 60 procent av de unga som varken arbetade eller studerade 2010 

hade högst förgymnasial utbildning. Dessa två stadsdelar utgör inga undantag, i merparten av de 

utvalda stadsdelarna var förgymnasial utbildning den vanligaste utbildningsnivån bland de unga 

som var utanför arbete och studier 2010.32  

                                                

32 Unga med okänd utbildningsnivå ingår inte i beräkningen 
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I vissa av stadsdelarna är inslaget av unga i åldrarna 16-19 år stort. Den här åldersgruppen är an-

talsmässigt minst men innehåller i stor utsträckning unga som är i behov av mycket stöd för att 

åter etablera sig i arbets- eller studielivet. I den här åldersgruppen finns de som tidigt i livet hop-

par av skolan och redan i unga år har varit inaktiva under längre perioder. I vissa stadsdelar är fler 

än var tionde som varken arbetar eller studerar yngre än 20 år. Högst är andelen i stadsdelarna 

Herrgården (Malmö) och Skärholmen (Stockholm) där 15 procent av de unga som varken arbetar 

eller studerar är i åldrarna 16-19 år. I Rinkeby (Stockholm), Hjällbo (Göteborg) och Fittja (Stock-

holm) är andelen 14 procent.  

Precis som i riket som helhet är det fler unga kvinnor än män som varken arbetar eller studerar 

vilket förklaras av att kvinnor i betydligt större utsträckning är hemma för omvårdnad av barn. I 

vissa stadsdelar är dock skillnaderna mellan könen större. I stadsdelen Fornhöjden (Södertälje) är 

65 procent av de unga som varken arbetar eller studerar kvinnor och i Araby (Växjö) är närmare 

60 procent kvinnor. 

Som nämnts utgör de utrikes födda en oproportionerlig stor andel av de unga som varken arbetar 

eller studerar i riket som helhet. Ungefär var tredje ung i denna grupp är född i ett land utanför 

Sverige. I de utvalda stadsdelarna är dock inslaget av utrikes födda ännu större, ungefär två tred-

jedelar, eller 10 900 av de unga som varken arbetar eller studerar är född i ett annat land än Sve-

rige. En gemensam nämnare för många av de utrikes födda som inte arbetar eller studerar är en 

kort vistelsetid i landet. Av de drygt 10 900 utrikes födda i de utvalda stadsdelarna som var utan-

för arbete och studier under 2010 var det drygt 2 000 som hade invandrat till Sverige under året, 

och ytterligare ungefär 3 400 hade en kortare vistelsetid än fyra år. Det innebär att hälften av de 

utrikes födda som varken arbetade eller studerade 2010 hade vistats kortare tid än fyra år i landet, 

och många av dem har invandrat till Sverige efter att de har fyllt 20 år.  

 

Oproportionerligt stor andel unga som varken arbetar eller studerar i de utvalda stads-

delarna 

Ett annat sätt att belysa storleken på gruppen unga som varken arbetar eller studerar i de olika 

stadsdelarna är att relatera antalet till det totala antalet unga utanför arbete och studier i kommu-

nen som stadsdelen tillhör. Denna beräkning visar att i en del kommuner är en stor andel av de 

unga som varken arbetar eller studerar allokerade till en enskild, eller i vissa fall, ett fåtal stadsde-

lar. Ett exempel är stadsdelen Araby i Växjö kommun. I Araby bodde 8 procent av kommunens 16-

29 åringar år 2010. Av de unga som varken arbetade eller studerade det året i kommunen var det 

22 procent som bodde i Araby. Detta visar att antalet unga som varken arbetar eller studerar i 

stadsdelen är överrepresenterade i förhållande till andelen av kommunens unga som bor i stadsde-

len. Detta är även fallet för samtliga utvalda stadsdelar utom i Skönsberg i Sundsvalls kommun, se 

tabell nedan.  
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Tabell: Fördelning av unga som varken arbetar eller studerar år 2010 i de olika stadsdelarna samt 

som andel av samtliga unga som varken arbetar eller studerar i kommunen som stadsde-

len/stadsdelarna tillhör 

Stadsdel/ar Kommun Antal unga som 

varken arbetar 

eller studerar i 

stadsdelen/arna 

(1) 

Antal unga 

som varken 

arbetar eller 

studerar i 

kommunen 

(2) 

Andel av kom-

munens unga 

(16-29 år) som 

varken arbetar 

eller studerar 

som bor i 

stadsdelen/arna 

(3) 

(1/2=3) 

Andel av kom-

munens unga 

(16-29 år) som 

bor i stadsde-

len/arna 

 
Hässleholmen Borås 359 2 089 17 8 
 
Alby, Fittja,  Botkyrka 1 520 2 391 64 51 

Hallunda-Norsborg  
 
Brynäs Gävle 301 2 146 14 12 
 
Bergsjön, Gårdsten, Göteborg 1 982 12 592 16 8 
Hjällbo, N:a  
Biskopsgården   
 
Andersberg Halmstad 269 1783 15 7 
 
Jordbro Haninge 427 1764 24 15 
 
Flemingsberg,  Huddinge 1 061 2 135 50 34 

Vårby, Västra 

Skogås  
 
Öxnehaga Jönköping 136 2 083 7 4 
 
Gamlegården Kristianstad 246 1 722 14 8 
 
Centrum-Öster Landskrona 665 1 398 48 35 
 
Skäggetorp Linköping 429 3 097 14 6 
 
Hertsön Luleå 198 1 413 14 7 
 
Fosie, Herrgården, Malmö 2 939 10 305 29 18 
Hyllie, Södra Sofie- 
lund  
 
Fisksätra Nacka 330 1 435 23 12 
 
Klockartorpet Norrköping 122 2 872 4 3 
 
Husby, Rinkeby, Stockholm 3 188 17 280 18 9 

Rågsved, Skär- 

holmen, Tensta  

 
Skönsberg Sundsvall 121 2 005 6 6 
 
Ronna, Geneta, Södertälje 870 2 312 38 27 

Hovsjö, Fornhöjden  

 
Kronogården Trollhättan 300 1 451 21 11 
 
Gottsunda Uppsala 473 4 002 12 5 
 
Araby Växjö 342 1 584 22 8 

Källa: SCB, egna beräkningar 
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Närmare en femtedel inskrivna på Arbetsförmedlingen 

I tabellen nedan redovisas de olika aktiviteter de unga som varken arbetar eller studerar har haft 

under åren 2008-2010. Som nämnts var det drygt 16 000 i de utvalda stadsdelarna som varken 

arbetade eller studerade under 2010. Av dessa var det 2 000, eller 13 procent, som invandrat till 

Sverige under året, och merparten av dessa var äldre än 20 år. De som invandrat under året utgör 

en större andel av de som varken arbetar eller studerar i de utvalda stadsdelarna än i riket som 

helhet. I stadsdelen Södra Sofielund (Malmö) utgör de som invandrat under året närmare 20 pro-

cent av de unga som varken arbetar eller studerar. I ett flertal andra stadsdelar uppgår andelen till 

drygt 15 procent. 

Närmare 20 procent av de unga som varken arbetade eller studerade 2010 i de utvalda stadsdelar-

na var inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltog i olika arbetsmarknadsinsatser under merpar-

ten av året. De unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen står till arbetsmarknadens förfo-

gande och får stöd och hjälp för att etablera sig i arbetslivet eller för att återgå till studier. Det är i 

denna kategori antalet har ökat mest under perioden 2008-2010, från att rymma cirka 8 procent 

av de unga utanför arbete och studier 2008 till att två år senare rymma 18 procent. Det föreligger 

dock stora skillnader mellan stadsdelarna. I stadsdelen Brynäs i Gävle kommun var det 40 procent 

av de unga som varken arbetar eller studerar som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än 7 

månader under 2010. Motpolen är stadsdelen Husby (Stockholm) där endast 6 procent deltog i 

arbetsmarknadspolitiska insatser större delen av året.  

Tabell: Unga som varken arbetar eller studerar i de utvalda stadsdelarna och deras olika aktiviteter, 

2008-2010, andel av det totala antalet unga som varken arbetar eller studerar i de utvalda stadsdelar-

na 

  2008 2009 2010 Riket 

2010 
 

Kategori 0 

 

Innefattar unga som invandrat under året 
 

 

16 

 

16 

 

13 

 

8 

Kategori 1 Innefattar unga som deltagit i statliga arbets-

marknadsåtgärder i minst 7 månader under året 
  

8 15 18 20 

Kategori 2 Innefattar unga som befunnit sig i kommunala 

åtgärder i minst 7 månader under året 
 

11 10 9 7 

Kategori 3 Innefattar unga som varit hemma för omvårdnad 

av barn i minst 7 månader under året 
 

 

9 

 

8 

 

7 

 

7 

Kategori 4 Innefattar unga som haft ekonomiskt stöd i 

minst 7 månader under året på grund av sjuk-

dom eller funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga  
 

 

7 

 

6 

 

6 

 

11 

Kategori 5 Innefattar unga som befunnit sig i kategori 1-4 i 

minst 7 månader under året 
 

3 3 3 3 

Kategori 6 Innefattar unga som befunnit sig i kategori 1-4 i 

3-7 månader under året 
 

8 8 8 8 

Kategori 7 Innefattar unga som befunnit sig i kategori 1-4 

kortare än 3 månader under året 
 

6 5 5 5 

Kategori 8 Innefattar unga som saknar känd aktivitet. Här 

ingår de unga som utifrån tillgängliga register 

inte haft någon registrerad aktivitet under året 

 

31 

 

29 

 

31 

 

31 

 
 

    

Totalt  100 100 100 100 
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Källa: SCB, egna beräkningar 

Ungefär en tredjedel av de unga som varken arbetar eller studerar i de utvalda stadsdelarna saknar 

registrerad aktivitet under året, vilket är en lika stor andel som i riket som helhet. Det är den här 

gruppen som det utifrån nationella register saknas information om vad de har gjort under året. 

Storleken på den här gruppen skiljer sig åt mellan stadsdelarna. I stadsdelen Husby är det över 

hälften av de unga utanför arbete och studier som saknar känd aktivitet. Den här gruppen är även 

stor i stadsdelarna Skärholmen, Rinkeby och Tensta (Stockholm) där över 40 procent saknar känd 

aktivitet. Närmare 60 procent av 16-19 åringarna som varken arbetar eller studerar saknar regi-

strerad aktivitet. Vidare är det många av de som inte har någon känd aktivitet som endast har för-

gymnasial utbildning, närmare 40 procent, men här finns även många med starkare utbildnings-

bakgrund. Ungefär var fjärde ung utan känd aktivitet har eftergymnasial utbildning.  

 

Ökning av unga som varken arbetar eller studerar i flera stadsdelar 

Antalet unga som varken arbetar eller studerar har perioden 2008-2010 ökat i 32 av de 38 utvalda 

stadsdelarna. En del av denna ökning beror på en ren befolkningseffekt då befolkningen i flera av 

stadsdelarna ökat. Men befolkningsökningen förklarar enbart en del av ökningen av unga som 

varken arbetar eller studerar då antalet i flera stadsdelar har ökat i en betydligt snabbare takt än 

befolkningen.  

Den totala ökningen av antalet unga som varken arbetar eller studerar i de utvalda stadsdelarna 

åren 2008-2010 uppgår till 11 procent, vilket är lägre än ökningstakten i riket som helhet under 

samma period. I många stadsdelar har det dock skett en betydande ökning av antalet unga utanför 

arbete och studier. I synnerhet är ökningen stor i många stadsdelar utanför storstadsregionerna. I 

Araby (Växjö) har antalet ökat med 32 procent och i stadsdelarna Hertsön (Luleå), Andersberg 

(Halmstad), Klockartorpet (Norrköping) och Brynäs (Gävle) uppgår ökningen till 20 procent eller 

mer.  I sex stadsdelar, samtliga i någon av landets storstadsregioner har antalet varit oförändrat 

eller minskat sedan 2008. I Vårby (Huddinge) har antalet varit oförändrat. I Ronna (Södertälje) 

och Husby (Stockholm) har antalet minskat med 10 procent eller mer medan minskningen i de 

andra stadsdelarna uppgår till 1-2 procent. 
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Tabell: Förändring av antalet unga som varken arbetar eller studerar per stadsdel, perioden  

2008-2010 

Stadsdel År 2008 År 2010 Procentuell  

förändring 

Procentuell 

befolknings- 

förändring 

(16-29år), 

2008-2010 

Araby  259  342 32 5 

Hertsön  155  198 28 6 

Andersberg  214  269 26 7 

Fisksätra  265  330 25 6 

Klockartorpet  98  122 24 2 

Brynäs  250  301 20 -1 

Fosie  1 416  1 697 20 8 

Gottsunda  395  473 20 8 

Hyllie  503  600 19 5 

Bergsjön  744  880 18 5 

Rågsved  418  492 18 14 

Hovsjö  210  243 16 -1 

Flemingsberg  416  481 16 9 

Södra Sofielund  242  278 15 3 

Skärholmen  282  323 15 3 

Skäggetorp  375  429 14 22 

Öxnehaga  120  136 13 10 

N:a Biskopsgården  241  272 13 -1 

Tensta  834  934 12 8 

Centrum-Öster  599  665 11 0 

Hässleholmen  326  359 10 12 

Gamlegården  227  246 8 3 

Rinkeby  803  869 8 3 

Hjällbo  364  392 8 3 

Skönsberg  113  121 7 5 

Gårdsten  415  438 6 -4 

Jordbro  406  427 5 6 

Västra Skogås  219  229 5 0 

Herrgården  351  364 4 -3 

Hallunda-Norsborg  605  621 3 7 

Alby  536  546 2 1 

Fornhöjden  148  150 1 8 

Vårby  351  351 0 2 

Kronogården  302  300 -1 -4 

Fittja  360  353 -2 1 

Geneta  211  206 -2 2 

Husby  633  570 -10 -5 

Ronna  311  271 -13 -4 

Summa stadsdelar  14 717  16 278 11 4 

     

Riket  163 459  191 153 17 4 

Källa: SCB, egna beräkningar 
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Hög andel unga som varken arbetat eller studerat under en treårsperiod  

I flera stadsdelar är gruppen unga som varken arbetat eller studerat under hela perioden 2008-

2010 stor. I samtliga stadsdelar är andelen unga som varken arbetat eller studerat tre år i följd 

högre än riksgenomsnittet. De höga andelarna visar att sannolikheten att hamna utanför arbete 

och studier under långa perioder är högre i de utvalda stadsdelarna jämfört med i riket som hel-

het. Skillnaderna mellan de utvalda stadsdelarna är emellertid stora. I stadsdelen Rinkeby (Stock-

holm) är det 14 procent av de unga i åldrarna 16-29 år som har befunnit sig utanför både arbete 

och studier tre år i följd. I stadsdelarna Kronogården (Trollhättan), Herrgården (Malmö) och 

Gårdsten (Göteborg) är denna andel drygt 10 procent. Lägst är andelen i Öxnehaga (Jönköping) på 

5 procent. Av de unga i Rinkeby som inte arbetade eller studerade 2008 är det drygt hälften av 

dessa som även befann sig utanför studier och arbete under de två följande åren. I stadsdelen 

Hertsön (Luleå) är denna andel högst på närmare 65 procent.  

Sammansättningen av de som varit utanför arbete och studier tre år i följd i de utvalda stadsdelar-

na skiljer sig inte nämnvärt från gruppen i riket som helhet. Även i de utvalda stadsdelarna utgör 

de med svag utbildningsbakgrund, i åldrarna 25-29 år samt födda i ett annat land en stor andel av 

de som varken arbetat eller studerat flera år i följd. 

Av de som varit utanför arbete och studier fler år i följd är de flesta i åldrarna 25-29 år därefter 

följt av unga i åldrarna 20-24 år.33 Antalet i åldrarna 16-19 år är relativt få i de flesta av de utvalda 

stadsdelarna. I denna åldersgrupp återfinns de unga som tidigt i livet hoppar av skolan och en del 

stadsdelar sticker ut genom att ha ett relativt stort inslag av unga i åldrarna 16-19 år som tillhör 

gruppen unga som inte har arbetat eller studerat tre år i följd. I stadsdelarna Västra Skogås 

(Stockholm), Skönsberg (Sundsvall), Hjällbo (Göteborg), Klockartorpet (Norrköping), Skäggetorp 

(Linköping) och Hertsön (Luleå) är det 20 procent eller fler av de unga som varken arbetat eller 

studerat under tre år i följd i åldrarna 16-19 år. 

I samtliga stadsdelar är de med högst förgymnasial utbildning flest av de som varken arbetat eller 

studerat under en treårsperiod, både i faktiska antal och som andel av befolkningen. Närmare 60 

procent av de med känd utbildningsnivå som finns i denna grupp har kort utbildning. I en del 

stadsdelar är det mer än var tionde ung med högst förgymnasial utbildning som varken har arbetat 

eller studerat under åren 2008-2010. Detta resultat ser vi även när vi analyserar resultatet på riket 

som helhet och det visar att unga med kort utbildning i stor utsträckning hamnar utanför arbete 

och studier och tenderar blir kvar där i långa perioder. 

Precis som i riket som helhet utgör de utrikes födda en stor andel av de unga som varken arbetat 

eller studerat perioden 2008-2010. Drygt 60 procent av de som finns i gruppen är födda i ett an-

nat land och i vissa stadsdelar som Herrgården och Tensta är det mer än var tionde utrikes född i 

åldern 16-29 år som har varit utanför arbete och studier tre år i följd. En relativt stor andel har 

endast vistats en kort tid i landet, närmare 40 procent har en vistelsetid kortare än fem år. Om 

andelen utrikes födda som varken arbetat eller studerat under en treårsperiod i de utvalda stads-

delarna inte skiljer sig nämnvärt från riksgenomsnittet så är skillnaderna större bland inrikes 

födda. Andelen inrikes födda som varken arbetat eller studerat under en treårsperiod i de utvalda 

stadsdelarna uppgår till 7 procent av befolkningen, jämfört med närmare 4 procent i riket som 

                                                

33 Det är personens ålder vid startåret 2008 som avses 
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helhet. Med andra ord är skillnaderna i andelen inrikes födda respektive utrikes födda som varken 

arbetat eller studerat under en treårsperiod små i flera av stadsdelarna. Detta resultat skiljer sig 

från riket och visar att en stor andel av de unga i de utvalda stadsdelarna befinner sig utanför ar-

bete och studier flera år i rad och detta oavsett födelseregion. 

Tabell: Unga som varken arbetat eller studerat under en treårsperiod (2008-2010) i utvalda stadsdelar, 

i antal, andel av befolkningen samt som andel av unga som varken arbetade eller studerade 2008 

Stadsdel Antal unga som var-

ken arbetat eller stu-

derat tre år i följd 

Andel av befolkningen 

16-29 år 

Andel av de unga som 

varken arbetade eller 

studerade 2008 

Rinkeby  442 13 55 

Kronogården  141 12 47 

Herrgården  137 12 39 

Gårdsten  185 11 45 

Husby  289 10 46 

Tensta  438 10 53 

Fosie  656 10 46 

Centrum-Öster  246 9 41 

Hertsön  99 9 64 

Andersberg  107 9 50 

Hyllie  241 9 48 

Geneta  97 9 46 

Bergsjön  347 9 47 

Gamlegården  96 9 42 

Vårby  141 9 40 

Gottsunda  196 9 50 

Hjällbo  154 9 42 

Alby  220 8 41 

Skärholmen  143 8 51 

Hässleholmen  138 8 42 

Skäggetorp  176 8 47 

Araby  116 8 45 

Hovsjö  83 8 40 

Fornhöjden  63 8 43 

Jordbro  167 7 41 

Fittja  137 7 38 

Södra Sofielund  100 7 41 

Rågsved  201 7 48 

N:a Biskogsgården  83 7 34 

Ronna  105 7 34 

Fisksätra  112 7 42 

Hallunda-Norsborg  243 6 40 

Flemingsberg  189 6 45 

Västra Skogås  87 6 40 

Brynäs  126 6 50 

Klockartorpet  44 6 45 

Skönsberg  53 6 47 

Öxnehaga  54 5 45 

Summa stadsdelar  6 652 8 45 

 

Riket  77 293 4,5 47 

Källa: SCB, egna beräkningar 
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6. Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar 

 

Unga in – ett exempel på Arbetsförmedlingens uppsökande verksamhet 

Arbetsförmedlingen arbetar för att komma i kontakt med unga som varken arbetar eller studerar 

och inte finns inskrivna på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens största satsning är Unga in. 

Projektets syfte är att komma i kontakt med unga som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen 

och som behöver stöd i att närma sig arbetsmarknaden. Genom det uppsökande arbetet når pro-

jektet både primära och sekundära målgrupper. Dels kommer de i kontakt med ungdomar som är 

aktuella för projektet, men når även andra ungdomar som kan vara syskon, vänner eller bekanta 

med målgruppen. Projektet arbetar med flera metoder för att nå ut; bland annat genom att finnas 

med i nätverksgrupper för personer som möter målgruppen i sitt arbete som exempelvis poliser, 

lärare och kuratorer. Men också genom att synas och dela ut information på events och mässor 

samt att möta unga på deras arenor, exempelvis fritidsgårdar, aktivitetshus, ungdomsmottagning-

ar, och på oorganiserade arenor som exempelvis ute på gatorna eller i hemmet. Genom sociala 

medier och via hemsidan kan även de unga som är hemmasittare nås. Unga in har även arbetat 

uppsökande genom att anställa unga marknadsförare, personer som själva är mellan 16-24 år, som 

har som uppgift att söka upp ungdomar på olika arenor för att prata om projektet och uppmuntra 

dem att ta kontakt med projektet. Unga in finns på sex orter i landet. Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Gävle, Skellefteå och Södertälje.  

Under 2011 startade Arbetsförmedlingen i Malmö en uppsökande verksamhet för att hitta de per-

soner som är arbetslösa men inte registrerade hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen i 

Malmö har bedrivit sin uppsökande verksamhet i socialt utsatta områden. Gemensamt för dessa 

områden är att arbetslösheten är hög och att många arbetslösa inte är registrerade hos Arbetsför-

medlingen. Arbetsförmedlarna söker upp ungdomar på exempelvis fritidsgårdar, mässor och 

andra mötesplatser. Genom den uppsökande verksamheten ökar Arbetsförmedlingens sin närvaro 

i dessa områden, når personer som Arbetsförmedlingen normalt inte når och får fler ungdomar att 

känna förtroende för Arbetsförmedlingen så att de ska kunna ta del av förmedlingens insatser. 

Arbetsförmedlarna arbetar i så kallade ”mobila team” och har också anställt tidigare arbetssö-

kande ungdomar för att lättare att närma sig och bemöta de ungdomar som rör sig i de utsatta 

områdena och som annars inte vill, vågar eller orkar ta kontakt med Arbetsförmedlingen.  

Ett annat viktigt redskap för att komma i kontakt med ungdomar långt ifrån arbetsmarknaden är 

de sociala insatsgrupperna. De sociala insatsgrupperna samordnas lokalt under ledning av Social-

tjänsten och Polisen. Arbetsförmedlingen är tillsammans med bland andra Skolverket, Kriminal-

vården, Kronofogden, Statens institutionsstyrelse och Sveriges Kommuner och Landsting aktiva i 

pilotverksamheten. Arbetet har bedrivits på tolv orter där de lokala arbetsförmedlingarna varit 

delaktiga.34  En central uppgift för insatsgrupperna är att identifiera ungdomar som är i riskzonen 

att bli kriminella. Det kan handla om att stärka den unges sociala nätverk, särskild yrkesträning, 

arbete, fritidssysselsättning och särskilt stöd i skolarbetet. Det arbete som görs runt om i landet 

                                                

34 Arbetet med sociala insatsgrupper har bedrivits på följande tolv orter: Boden, Borlänge, Botkyrka, Gottsunda i Uppsala, Hyllie i 

Malmö, Karlskrona, Linköping, Lund, Spånga Tensta i Stockholm, Södertälje, Västra Hisingen i Göteborg samt Örebro.  
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har följts noggrant och Arbetsförmedlingen prövar metoder för hur detta arbete kan implemente-

ras. 

För att ge bra service och skapa tillgänglighet för arbetslösa ungdomar som väljer att inte skriva in 

sig på Arbetsförmedlingen pågår ett utvecklingsarbete med sociala medier och Arbetsförmedling-

ens webbplats. Arbetsförmedlingen lanserar efter hand nya appar till smartphones och gör webb-

platsen mer tillgänglig för ungdomar. Ett annat exempel kan vara att Arbetsförmedlingen Kund-

tjänst öppnar särskilda telefonlinjer som en hjälp när det är dags för olika gymnasie- och högsko-

leval. Här kan exempelvis ungdomar, föräldrar och studie- och yrkesvägledare få svar på alla de 

frågor de har kring valen och underlätta för dem att göra mer genomtänkta val. 

 

Samarbete med arbetsgivare och andra aktörer 

En av Arbetsförmedlingens viktigaste funktioner är att aktivt jobba med arbetsgivarkontakter för 

att hitta skräddarsydda paket för arbetslösa ungdomar. Ungdomar har av naturliga skäl inte 

samma personliga kontaktnät som den som är etablerad på arbetsmarknaden. Här har Arbetsför-

medlingen en viktig funktion att fylla genom att aktivt och med strukturerade metoder arbeta i 

syfte att öka arbetsgivarnas intresse att anställa ungdomar eller att ta emot dem inom ramen för 

arbetsmarknadspolitiska insatser och program, men också genom att skapa mötesrum via till ex-

empel rekryteringsträffar. Arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd i högst ett år om den anställer en 

person som vid årets ingång fyllt 20 år men ej 26 år som är arbetslös eller deltar i ett arbetsmark-

nadspolitiskt program. Vid arbetslöshet på över ett år dubbleras ersättningen till arbetsgivaren. 

För att förstärka arbetsgivarrelationerna och få ett ökat samarbete med företag och organisationer 

har Arbetsförmedlingen byggt upp ett strukturerat arbete med flera stora nationella kunder, sam-

arbetspartners, på övergripande nivå. En stor fördel med detta är att kunna tillhandahålla en 

enda ingång till Arbetsförmedlingen för dessa arbetsgivare. Den nationella strategin syftar till att 

utveckla och anpassa våra metoder för att bättre tillvarata och matcha den kompetens som finns 

hos ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, nyanlända och utrikes-

födda som inte är etableradepå den svenska arbetsmarknaden. Det gäller i synnerhet på orter och 

i regioner där arbetsgivare harsvårt att rekrytera eller behålla kvalificerad arbetskraft. Kärnan i 

arbetet är att proaktivt identifiera nationella företag och organisationer som har behov av arbets-

kraft och upprätta överenskommelser med dessa. Genom att ingå dokumenterade överenskom-

melser med stora arbetsgivare på nationell nivå som gynnar prioriterade arbetssökandegrupper 

underlättas matchningen på lokal nivå. I överenskommelserna finns olika lösningar specifika för 

arbetsgivare och arbetssökande som syftar till att arbetsgivare får kompetent arbetskraft och ar-

betssökande får ett arbete. Av avgörande betydelse är att skapa utrymme för fysiska möten. Vi 

informerar arbetsgivaren om vår verktygslåda och våra möjligheter att erbjuda olika arbetsmark-

nadspolitiska program i en skräddarsydd kedja efter behov. Sedan enheten Nationella kunder 

etablerades i mitten av 2012, har Arbetsförmedlingen inlett samarbeten med 26 olika nationella 

arbetsgivare, se bild nedan. Inom dessa samarbeten har 21 resulterat i överenskommelser. Sam-

manlagt omfattar överenskommelserna cirka 1800 arbetstillfällen och praktikplatser. Arbetsför-

medlingens samarbetspartners är spridda på ett stort antal olika branscher. Olika samarbeten har 

haft fokus på olika grupper av sökande, och alla Arbetsförmedlingens prioriterade grupper har 

omfattats av något samarbete. 
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Bild: Illustration av nationella kunder 

 

Arbetsförmedlingen ingår även i Temagruppen Unga i arbetslivet och tar tillvara på den kunskap 

som temagruppen tar fram om ungdomar som varken arbetar eller studerar. Arbetsförmedlingen 

driver även sex stycken ESF-projekt riktade mot ungdomar.35 Arbetsförmedlingen ska ta tillvara 

de framgångsrika metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för ungdomsprojekt inom 

ESF. 

Arbetsförmedlingen samarbetar med kommunen dels för att skapa samarbeten med skolan gäl-

lande informationsspridning och för att hitta vägar till arbete för ungdomar med försörjningsstöd. 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att bedriva verksamhet för vissa unga med funktions-

nedsättning för att säkerställa och underlätta övergången från skola till arbetsliv. Målgruppen är 

16-30 år för unga med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen ska samverka med skolan för att 

säkerställa övergången från skola till arbete för elever med funktionsnedsättning.  Arbetsför-

medlingen ska samverka med Försäkringskassan och daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och 

service för att ungdomar med aktivitetsersättning lättare ska kunna aktualiseras på Arbetsför-

medlingen. Inom varje arbetsmarknadsområde ska det finnas en utsedd arbetsförmedlare med 

kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering som samverkar med skolan, Försäkringskassan, 

kommunens dagligverksamhet med flera.  

 

Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar som skriver in sig som arbetslösa 

När en arbetssökande ungdom med goda förutsättningar att finna arbete kommer till Arbetsför-

medlingen görs en inskrivning och matchning mot lediga jobb. En handlingsplan ska upprättas 

första dagen och den ska innehålla konkreta jobbförslag och aktiviteter som ska leda till arbete 

eller utbildning. Under den första tiden deltar ungdomen i en rad olika aktiviteter utifrån det indi-

viduella behovet, exempelvis coachning till jobb, rekryteringsträffar och mässor och söka jobb-

                                                

35 ESF står för Europeiska socialfonden. ESF stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. 
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kurs. Det finns olika kvalitetssäkrade metoder att tillgå och därutöver ska alla verktyg och resurser 

Arbetsförmedlingen har till sitt förfogande användas. För att garantera att arbetssättet är enhet-

ligt, rättssäkert och effektivt har det på varje Arbetsförmedling utsetts speciella arbetsförmedlare, 

så kallade ungdomsförmedlare, som arbetar specifikt med målgruppen. Dessa förmedlare måste 

ha förståelse och kunskap om ungdomar med komplex livssituation, exempelvis besvärliga hem-

förhållanden. 

För ungdomar som bedöms vara i behov av tidiga insatser finns det från och med februari 2012 

nya regler om tidiga programinsatser. För att identifiera vilka ungdomar som är i behov av tidiga 

insatser används ett bedömningsstöd36 som även kan kompletteras med en fördjupad kartläggning 

för att få en bild av hur hela situationen ser ut för ungdomen och en handlingsplan som fokuserar 

på individuella lösningar ska upprättas inom fem dagar. För att förhindra långvarig arbetslöshet 

ska de som riskerar detta tidigt få individanpassat stöd i form av framför allt förstärkta förmed-

lingsinsatser men även relevanta programinsatser kan komma ifråga.  

Arbetsförmedlingen ska arbeta långsiktigt och förebyggande för att ge ungdomar tillräckligt med 

beslutsunderlag inför deras val av utbildning och yrke. Detta ska göras genom informationsinsat-

ser och vägledning. Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt för att underlätta övergången för 

ungdomar mellan skola och arbetsliv. Vid inskrivning genomförs en arbetsmarknadspolitisk be-

dömning som innebär en utvärdering av den arbetssökandes möjlighet att få arbete. Ett möjligt 

steg till arbete kan vara utbildning. Denna möjlighet ska alltid utvärderas och synliggöras för den 

arbetssökande. Ungdomar ska erbjudas studie- och yrkesvägledning så tidigt som möjligt så att de 

kan återgå till studier eller ta tillvara befintliga sysselsättningsmöjligheter. Genom vägledning ska 

individen få verktyg för att kunna påverka och ta ansvar för sin egen utveckling. Vägledning ska 

erbjudas via individuell vägledning, gruppvägledningsaktiviteter, studie- och yrkesinformation, 

yrkesorienterande praktik, vägledningsstöd på webben samt via Kundtjänst.  

Folkhögskolesatsningen 

Ungdomar under 25 år med ofullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan har möjlighet att 

delta i folkhögskolesatsningen. Många ungdomar som saknar en grundläggande utbildning saknar 

motivation att återgå till studier. För att öka studiemotivationen har regeringen infört en studie-

motiverande utbildning i folkhögskolans regi som riktar sig till arbetslösa ungdomar som saknar 

fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Ungdomarna anvisas till en tre månader lång 

studiemotiverande utbildning som ska underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till re-

guljär utbildning. Utbildningen innehåller kurser av orienterande, repeterande eller motivations-

höjande karaktär ofta med fokus på kärnämnen.  

Jobbgarantin för ungdomar 

Efter 90 dagar i arbetslöshet erbjuds ungdomen att delta i jobbgarantin för ungdomar (UGA). Som 

deltagare i jobbgarantin för ungdomar erbjuds i första hand ett intensifierat stöd med aktiviteter 

som ska öka chansen till arbete eller utbildning.  Fördjupad kartläggning, jobbsökaraktiviteter och 

                                                

36 Bedömningsstödet är ett statistiskt verktyg för att underlätta identifiering av personer som riskerar långvarig arbetslöshet och är 

i behov av tidiga insatser. 
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studie- och yrkesvägledning. Möjligheten finns att kombinera dessa aktiviteter med arbetspraktik, 

utbildning (via Arbetsförmedlingen) eller arbetslivsinriktad rehabilitering.  
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7. Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning 2011  

 

Storstäder (3 kommuner)  

Definition: Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 

Göteborg 

Malmö 

Stockholm 

 

Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 

Definition: Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 

kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 

Ale Lilla Edet Upplands Väsby 

Bollebygd Lomma Upplands-Bro 

Botkyrka Mölndal Vallentuna 

Burlöv Nacka Vaxholm 

Danderyd Nynäshamn Vellinge 

Ekerö Partille Värmdö 

Haninge Salem Öckerö 

Huddinge Skurup Österåker 

Håbo Sollentuna 
 Härryda Solna 

 Järfälla Staffanstorp 
 Kungsbacka Sundbyberg 
 Kungälv Svedala 
 Lerum Tyresö 
 Lidingö Täby 
  

Större städer (31 kommuner) 

Definition: Kommun med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 

Borås Nyköping 

Eskilstuna Skellefteå 

Falun Skövde 

Gävle Sundsvall 

Halmstad Södertälje 

Helsingborg Trollhättan 

Hässleholm Uddevalla 

Jönköping Umeå 

Kalmar Uppsala 
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Karlskrona Varberg 

Karlstad Västerås 

Kristianstad Växjö 

Linköping Örebro 

Luleå Örnsköldsvik 

Lund Östersund 

Norrköping 

 

Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 

Definition: Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan 

kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna.  

Bjuv Kumla 

Eslöv Kävlinge 

Forshaga Lekeberg 

Gnesta Mörbylånga 

Grästorp Nykvarn 

Habo Sjöbo 

Hammarö Söderköping 

Hörby Timrå 

Höör Trosa 

Kil Åstorp 

Knivsta Älvkarleby 

 

Pendlingskommuner (51 kommuner) 

Definition: Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kommun. 

Alingsås Krokom Surahammar 

Alvesta Kungsör Svalöv 

Aneby Lessebo Säter 

Bjurholm Mullsjö Tibro 

Boxholm Munkedal Tjörn 

Bromölla Nora Tomelilla 

Degerfors Norberg Trelleborg 

Essunga Ockelbo Vadstena 

Färgelanda Orsa Vingåker 

Gagnef Orust Vårgårda 

Hallsberg Osby Vänersborg 

Hallstahammar Sigtuna Vännäs 

Heby Skinnskatteberg Ydre 

Hjo Smedjebacken Åtvidaberg 

Höganäs Stenungsund Ängelholm 

Högsby Storfors Ödeshög 

Klippan Strängnäs Östra Göinge 
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Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 

Definition: Kommun där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per 

invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare. 

Arjeplog                                             Norrtälje                                            

Berg                                                 Rättvik                                              

Borgholm                                             Sotenäs                                              

Båstad                                               Storuman                                             

Dorotea                                              Strömstad                                            

Gotland Tanum                                                

Härjedalen                                           Valdemarsvik                                         

Jokkmokk                                             Åre                                                  

Lysekil                                              Älvdalen                                             

Malung-Sälen                                         Östhammar                                            

 

Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 

Definition: Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är syssel-

satta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet (SNI2007).  

Arboga                                               Hagfors                                              Mönsterås                                            Tranås                                               

Arvika                                               Herrljunga                                           Norsjö                                               Töreboda                                             

Askersund                                            Hofors                                               Nybro                                                Uppvidinge                                           

Avesta                                               Hultsfred                                            Olofström                                            Vaggeryd                                             

Bengtsfors                                           Hylte                                                Oskarshamn                                           Vara                                                 

Emmaboda                                             Karlskoga                                            Ovanåker                                             Vetlanda                                             

Fagersta                                             Köping                                               Oxelösund                                            Vimmerby                                             

Filipstad                                            Laxå                                                 Perstorp                                             Värnamo                                              

Finspång                                             Lindesberg                                           Sandviken                                            Örkelljunga                                          

Gislaved                                             Ljungby                                              Sävsjö                                               

Gnosjö                                               Ljusnarsberg                                         Tidaholm                                             

Grums                                                Ludvika                                              Tierp                                                

Gullspång                                            Malå                                                 Tingsryd                                             

Gällivare                                            Markaryd                                             Torsås                                               

Götene                                               Munkfors                                             Tranemo                                              

 

Glesbygdskommuner (20 kommuner) 

Definition: Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta invånare 

per kvadratkilometer. 

Bräcke                                               Strömsund                                            

Dals-Ed                                              Torsby                                               

Ljusdal                                              Vansbro                                              

Nordanstig                                           Vilhelmina                                           

Nordmaling                                           Vindeln                                              

Pajala                                               Ånge                                                 

Ragunda                                              Årjäng                                               

Robertsfors                                          Åsele                                                

Sollefteå                                            Överkalix                                            

Sorsele                                              Övertorneå                                           
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Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 

Definition: Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer. 

Borlänge                                             Leksand                                              Ulricehamn                                           

Eksjö                                                Lidköping                                            Västervik                                            

Enköping                                             Mariestad                                            Ystad                                                

Falkenberg                                           Mark                                                 Åmål                                                 

Falköping                                            Mellerud                                             Älmhult                                              

Flen                                                 Mjölby                                               

Hedemora                                             Motala                                               

Hällefors                                            Nässjö                                               

Karlsborg                                            Ronneby                                              

Karlshamn                                            Sala                                                 

Katrineholm                                          Simrishamn                                           

Kinda                                                Skara                                                

Kristinehamn                                         Svenljunga                                           

Laholm                                               Säffle                                               

Landskrona                                           Sölvesborg                                           

 

Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 

Definition: Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. 

Arvidsjaur                                           Kiruna                                               

Boden                                                Kramfors                                             

Bollnäs                                              Lycksele                                             

Eda                                                  Mora                                                 

Haparanda                                            Piteå                                                

Hudiksvall                                           Sunne                                                

Härnösand                                            Söderhamn                                            

Kalix                                                Älvsbyn                                              
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Bilaga 2 

Unga som varken arbetar eller studerar 

Populationen ”Unga som varken förvärvsarbetar eller studerar” år 2008, 2009 och 2010 

Variabel i LISA-databasen om inget annat anges (LISA-databasen är en longitudinell databas) 

Villkor för variabel: Variabel 

(alder between 16 and 29) and Ålder 

StudTyp = 0 and Förekomst av studerandeinkomster.   

studdelttyp=0 and  Markering för studiedeltagande under höstterminen. 

hsdelt     =0 and Registrering på högskola, grundutbildning. 

fodelt     =0 and Registrering på högskola, forskarutbildning. 

 

(ForvInk + VplErs)   Summa inkomst av förvärvskälla och aktiv närings-

verksamhet, exklusive underskott + värnpliktsersätt-

ning ≤ ett basbelopp för varje undersökt år 

(2008,2009 och 2010). Prisbasbeloppet var år 2008 

41 000 kr, 2009 42 800 kr samt 2010 42 400 kr  

  

  

Ta bort dem som arbetspendlat till Danmark eller Norge   

  

Ta bort de som deltagit i SFI 60 timmar eller mer  Uppgiften hämtas från Registret över elever som läser 

svenska för invandrare. 

 

Fördelning av populationen för år 2008, 2009 och 2010 på 9 kategorier (0 till 8) 

 

Kategori 0 

Invandrat år 

 

Villkor för variabel: Variabel 

SenInvAr= Senaste invandringsår 

 

Kategori 1  

Statliga arbetslöshetsåtgärder > 7 månader 

 

Villkor för variabel: Variabel 

ALosDag + Antal dagar i arbetslöshet  

AStuDag + Antal dagar i ”åtgärdsstudier”  

ASysDag + Antal dagar i ”åtgärdssysselsättning” 

ANysDag Antal dagar i nystartsjobb 

Summan ska vara > 212 dagar 
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Kategori 2 

Kommunalt stöd/åtgärder > 7 månader 

 

Villkor för variabel: Variabel 

BSocMan*30,29 ska vara > 212 dagar  Antal månader med socialbidrag. Uppgiften kommer  

 ursprungligen från registret över ekonomiskt bistånd. 

 

Kategori 3 

Omvårdnad av barn  > 7 månader 

 

Villkor för variabel: Variabel 

HavPeng_NDag + Havandeskapspenning, antal nettodagar.  

ForPeng_NDag + Föräldrapenning vid barns födelse eller  

  adoption, antal nettodagar. 

TfForPeng_NDag Tillfällig föräldrapenning, antal nettodagar. 

 

Summan ska vara > 212 dagar 

 

Kategori 4 

Sjukdom eller funktionsnedsättning > 7 månader 

 

Villkor för variabel: Variabel 

SjukP_NDag + Sjukpenning, antal nettodagar. 

ArbSk_NDag + Arbetsskadesjukpenning, antal nettodagar. 

Rehab_NDag + Rehabiliteringspenning, antal nettodagar. 

ForbSjukP_NDag + Förebyggande sjukpenning, antal nettodagar. 

Smitt_NDag + Smittbärarsjukpenning, antal nettodagar. 

AktStod_Sjuk_Dag +  Sjuk med aktivitetsstöd och sjukpenning vid utbildning, 

antal dagar.    

 

AktErs_NMan * 30,29 + Antal nettomånader med aktivitetsersättning. 

SjukErs_NMan * 30,29 Antal nettomånader med icke tidsbegränsad  

  och/eller tidsbegränsad sjukersättning. 

 

Summan ska vara > 212 dagar 

 

Kategori 5 

Kombination Kategori 1 - Kategori 4  > 7 månader 

Summan ska vara > 212 dagar 

 

Kategori 6 

Kombination Kategori 1 - Kategori 4  3 - 7 månader 

Summan ska vara mellan fr.o.m. 92 t.o.m.212 dagar. 

 



 

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden – fokus på unga som varken arbetar eller studerar 

 

 

 

68 
 

 

Kategori 7 

Kombination Kategori 1 - Kategori 4  >0 - 3 månader 

Summan ska vara mellan 1 t.o.m. 91 dagar. 

 

Kategori 8 

Ingen känd aktivitet. 
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Bilaga 3 

 

LUA och URB stadsdelar 

 

LUA (Lokala utvecklingsavtal) 

 
    Kommun Stadsdel 

 

Kommun Stadsdel 

Botkyrka Alby 

 

Stockholm Husby 

Halmstad Andersberg 

 

Malmö Hyllie 

Gävle Brynäs 

 

Haninge Jordbro 

Nacka Fisksätra 

 

Norrköping Klockartorpet 

Botkyrka Fittja 

 

Stockholm Rågsved 

Huddinge Flemingsberg 

 

Linköping Skäggetorp 

Södertälje Fornhöjden 

 

Stockholm Skärholmen 

Malmö Fosie 

 

Sundsvall Skönsberg 

Södertälje Geneta 

 

Huddinge Vårby 

Uppsala Gottsunda 

 

Huddinge Västra Skogås 

Botkyrka Hallunda-Norsborg 

 

Jönköping Öxnehaga 

Luleå Hertsön 

   
 

URB (Urbant utvecklingsarbete) 

 
   Kommun Stadsdel Kommun Stadsdel 

 Växjö Araby Borås Hässleholmen 

Göteborg Bergsjön Trollhättan Kronogården 

Landskrona Centrum-Öster  Göteborg N:a Biskopsgården 

Kristianstad Gamlegården Stockholm Rinkeby 

Göteborg Gårdsten Södertälje Ronna 

Malmö Herrgården Malmö Södra Sofielund 

Göteborg Hjällbo Stockholm Tensta 

Södertälje Hovsjö 
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Bilaga 4 

Unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar, antal och som andel av befolkningen, 

fördelat per län, 2008-2010 

 
Antal 

  
Andel 

 

 2008 2009 2010  2008 2009 2010 

Blekinge län 2 667 3 322 3 385  10,5% 12,9% 12,9% 

Dalarnas län 4 671 5 678 5 674  10,2% 12,3% 12,1% 

Gotlands län 914 1 024 1 045  9,4% 10,3% 10,5% 

Gävleborgs län 4 695 5 962 5 716  10,4% 12,9% 12,2% 

Hallands län 3 993 4 939 4 855  8,2% 9,8% 9,5% 

Jämtlands län 1 967 2 338 2 467  9,3% 10,9% 11,4% 

Jönköpings län 4 632 5 956 5 658  7,7% 9,8% 9,2% 

Kalmar län 3 552 4 227 4 227  9,1% 10,7% 10,6% 

Kronobergs län 2 778 3 428 3 442  8,3% 10,2% 10,2% 

Norrbottens län 4 199 4 887 4 663  10,0% 11,5% 10,9% 

Skåne län 25 680 29 638 30 116  11,5% 12,9% 12,9% 

Stockholms län 35 810 40 625 39 979  10,0% 11,0% 10,5% 

Södermanlands län 4 768 5 880 5 618  10,8% 13,1% 12,4% 

Uppsala län 5 365 6 153 6 410  8,1% 9,0% 9,2% 

Värmlands län 4 740 5 771 5 496  10,3% 12,3% 11,6% 

Västerbottens län 4 186 4 961 4 840  8,1% 9,5% 9,2% 

Västernorrlands län 3 892 4 785 4 723  10,1% 12,3% 12,0% 

Västmanlands län 4 779 5 969 5 757  11,2% 13,7% 13,0% 

Västra Götalands län 27 298 33 261 32 311  9,4% 11,3% 10,9% 

Örebro län 5 049 6 112 5 904  10,3% 12,2% 11,6% 

Östergötlands län 7 824 9 177 8 867  9,8% 11,2% 10,7% 

Riket 163 459 194 093 191 153  9,8% 11,4% 11,1% 
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Bilaga 5  

Unga (16-29 år) som varken arbetat eller studerat under en treårsperiod, 2008-2010, fördelat 

per län 

  Antal unga som 
varken arbetat eller 
studerat åren 2008-
2010  

Andel av befolkning-
en 16-29 år 

Andel av de som var-
ken arbetade eller 
studerade 2008 

Blekinge län 1 356 5% 51% 

Dalarnas län 2 263 5% 48% 

Gotlands län 439 4% 48% 

Gävleborgs län 2 232 5% 48% 

Hallands län 1 903 4% 48% 

Jämtlands län 904 4% 46% 

Jönköpings län 2 118 3% 46% 

Kalmar län 1 688 4% 48% 

Kronobergs län 1 293 4% 47% 

Norrbottens län 1 952 5% 47% 

Skåne län 11 912 5% 46% 

Stockholms län 16 244 4% 45% 

Södermanlands län 2 224 5% 47% 

Uppsala län 2 604 4% 49% 

Värmlands län 2 293 5% 48% 

Västerbottens län 1 911 4% 46% 

Västernorrlands län 1 949 5% 50% 

Västmanlands län 2 500 6% 52% 

Västra Götalands län 13 304 5% 49% 

Örebro län 2 508 5% 50% 

Östergötlands län 3 696 5% 47% 

Riket 77 293 4,5% 47% 
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Bilaga 6 

Unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar, antal och som andel av befolkningen, 

fördelat per kommun, 2008-2010 

  
 

Antal 
   

Andel 
 

      2008 2009 2010  2008 2009 2010 

Ale 409 477 485  9,2% 10,7% 10,8% 

Alingsås 582 729 700  9,1% 11,4% 10,9% 

Alvesta 314 383 413  10,2% 12,6% 13,3% 

Aneby 92 131 122  8,2% 11,5% 10,7% 

Arboga 261 336 328  12,9% 16,5% 15,8% 

Arjeplog 44 60 65  8,6% 11,6% 11,8% 

Arvidsjaur 85 101 100  8,3% 10,2% 10,1% 

Arvika 372 479 479  8,6% 11,0% 11,1% 

Askersund 163 182 178  10,1% 11,3% 11,2% 

Avesta 332 437 373  9,4% 12,6% 10,8% 

Bengtsfors 150 175 196  10,3% 11,9% 13,1% 

Berg 108 134 153  9,9% 12,2% 13,7% 

Bjurholm 33 39 43  9,5% 10,5% 11,4% 

Bjuv 345 406 396  15,0% 16,7% 15,9% 

Boden 459 514 553  10,6% 11,7% 12,4% 

Bollebygd 113 137 133  9,3% 11,2% 10,6% 

Bollnäs 459 554 555  11,3% 13,5% 13,4% 

Borgholm 147 146 138  10,2% 10,3% 10,0% 

Borlänge 1 134 1 406 1 431  12,4% 15,1% 14,8% 

Borås 1 867 2 221 2 089  9,6% 11,1% 10,2% 

Botkyrka 2 313 2 533 2 391  14,9% 16,0% 14,8% 

Boxholm 77 98 91  10,2% 12,4% 11,5% 

Bromölla 199 269 249  10,3% 13,9% 12,9% 

Bräcke 99 121 127  10,5% 12,9% 13,1% 

Burlöv 382 484 486  13,7% 16,9% 16,7% 

Båstad 191 211 207  9,8% 10,6% 10,4% 

Dals-Ed 94 91 109  11,7% 11,4% 13,7% 

Danderyd 442 461 458  10,1% 10,2% 9,9% 

Degerfors 166 218 204  12,3% 15,7% 14,7% 

Dorotea 31 41 27  7,7% 9,9% 6,4% 

Eda 175 207 196  13,3% 15,8% 15,3% 

Ekerö 242 266 278  7,2% 7,8% 8,0% 

Eksjö 191 273 264  7,4% 10,4% 9,9% 

Emmaboda 149 158 144  10,7% 11,4% 10,2% 

Enköping 613 782 731  9,7% 12,1% 11,0% 

Eskilstuna 2 012 2 511 2 383  11,7% 14,3% 13,4% 

Eslöv 574 638 669  10,8% 11,9% 12,0% 
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Essunga 82 102 117  9,0% 11,4% 13,3% 

Fagersta 197 294 274  10,1% 15,0% 13,3% 

Falkenberg 591 750 728  8,9% 10,9% 10,6% 

Falköping 559 700 714  10,3% 12,6% 12,7% 

Falun 902 1 107 1 169  8,9% 10,8% 11,3% 

Filipstad 204 251 234  13,2% 15,4% 14,5% 

Finspång 330 408 404  10,9% 13,1% 12,6% 

Flen 310 353 324  13,9% 15,3% 14,0% 

Forshaga 211 242 236  12,5% 13,6% 13,7% 

Färgelanda 102 136 130  10,3% 13,5% 12,5% 

Gagnef 130 134 154  8,7% 9,0% 10,0% 

Gislaved 419 594 549  8,4% 11,9% 10,9% 

Gnesta 138 175 172  9,1% 11,1% 10,9% 

Gnosjö 121 183 172  7,3% 11,3% 10,3% 

Gotland 914 1 024 1 045  9,4% 10,3% 10,5% 

Grums 195 215 239  13,8% 15,0% 16,3% 

Grästorp 93 112 100  10,6% 12,1% 11,0% 

Gullspång 100 123 112  13,2% 16,0% 15,1% 

Gällivare 290 325 293  9,7% 10,8% 9,8% 

Gävle 1 744 2 188 2 146  10,0% 12,2% 11,7% 

Göteborg 11 012 13 134 12 592  9,8% 11,5% 10,9% 

Götene 166 213 223  8,7% 10,6% 11,1% 

Habo 119 147 130  7,2% 8,9% 8,2% 

Hagfors 213 326 280  12,5% 19,2% 16,4% 

Hallsberg 263 326 319  11,0% 13,2% 12,9% 

Hallstahammar 278 379 383  11,8% 15,9% 15,8% 

Halmstad 1 433 1 795 1 783  8,3% 10,1% 9,9% 

Hammarö 191 232 209  9,5% 10,9% 10,1% 

Haninge 1 615 1 852 1 764  11,6% 12,9% 12,0% 

Haparanda 308 328 304  19,2% 20,0% 19,7% 

Heby 221 277 290  10,1% 12,4% 12,8% 

Hedemora 257 309 295  10,4% 12,4% 11,9% 

Helsingborg 2 580 3 095 3 152  11,1% 13,0% 13,1% 

Herrljunga 152 181 190  10,0% 11,3% 12,2% 

Hjo 109 141 120  8,2% 10,5% 8,7% 

Hofors 147 242 211  9,8% 15,7% 13,6% 

Huddinge 1 920 2 171 2 135  11,4% 12,4% 11,9% 

Hudiksvall 640 766 709  10,9% 13,0% 12,0% 

Hultsfred 257 313 272  11,8% 14,5% 12,4% 

Hylte 177 240 190  10,3% 14,0% 11,0% 

Håbo 268 310 276  9,2% 10,5% 9,0% 

Hällefors 103 153 131  9,1% 12,8% 11,0% 

Härjedalen 118 169 177  7,6% 10,9% 11,3% 

Härnösand 448 521 474  11,0% 12,7% 11,5% 
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Härryda 402 463 461  8,1% 9,1% 8,8% 

Hässleholm 991 1 180 1 155  11,7% 13,8% 13,1% 

Höganäs 317 357 335  10,5% 11,6% 10,9% 

Högsby 115 133 115  12,6% 14,8% 13,4% 

Hörby 275 330 304  11,3% 13,4% 12,3% 

Höör 242 301 301  10,4% 12,7% 12,6% 

Jokkmokk 85 85 81  10,5% 10,6% 10,0% 

Järfälla 1 108 1 254 1 218  10,1% 11,2% 10,6% 

Jönköping 1 766 2 146 2 083  6,8% 8,2% 7,8% 

Kalix 288 323 290  11,8% 13,5% 12,3% 

Kalmar 1 005 1 185 1 178  7,7% 8,9% 8,7% 

Karlsborg 87 102 109  9,3% 10,3% 11,0% 

Karlshamn 438 533 580  9,0% 10,8% 11,5% 

Karlskoga 498 636 644  10,8% 13,7% 13,9% 

Karlskrona 1 201 1 439 1 478  10,8% 12,6% 12,5% 

Karlstad 1 544 1 809 1 682  8,8% 10,1% 9,1% 

Katrineholm 617 756 720  11,3% 13,5% 12,8% 

Kil 241 274 248  13,3% 15,0% 13,8% 

Kinda 120 167 168  8,4% 11,6% 11,4% 

Kiruna 310 403 391  8,1% 10,6% 10,0% 

Klippan 353 441 468  13,6% 16,6% 17,2% 

Knivsta 166 158 164  8,1% 7,5% 7,6% 

Kramfors 324 393 359  12,1% 14,5% 13,5% 

Kristianstad 1 487 1 741 1 722  10,6% 12,1% 11,8% 

Kristinehamn 460 561 494  12,6% 14,8% 13,1% 

Krokom 195 222 232  9,6% 10,5% 11,1% 

Kumla 324 393 410  10,4% 12,5% 12,6% 

Kungsbacka 723 858 891  7,0% 8,0% 8,0% 

Kungsör 132 166 164  11,7% 14,7% 14,0% 

Kungälv 483 587 565  7,4% 8,8% 8,3% 

Kävlinge 343 351 395  8,7% 8,7% 9,7% 

Köping 515 724 697  12,3% 17,2% 16,5% 

Laholm 347 439 424  10,1% 12,4% 11,9% 

Landskrona 1 214 1 310 1 398  16,3% 17,5% 18,6% 

Laxå 71 107 88  8,3% 12,8% 10,9% 

Lekeberg 115 123 141  10,5% 11,3% 13,4% 

Leksand 192 228 231  8,3% 9,6% 9,9% 

Lerum 443 569 522  7,9% 9,8% 8,9% 

Lessebo 146 177 185  11,7% 13,7% 14,2% 

Lidingö 537 540 546  8,6% 8,5% 8,4% 

Lidköping 543 689 681  8,4% 10,5% 10,3% 

Lilla Edet 229 266 260  10,7% 12,4% 12,3% 

Lindesberg 410 575 544  11,1% 15,4% 14,3% 

Linköping 2 554 3 094 3 097  8,0% 9,2% 9,1% 
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Ljungby 384 488 463  8,4% 10,5% 10,0% 

Ljusdal 299 376 349  10,4% 12,8% 11,9% 

Ljusnarsberg 86 116 96  12,8% 17,1% 15,0% 

Lomma 158 166 196  6,5% 6,6% 7,4% 

Ludvika 456 529 570  11,3% 12,7% 13,3% 

Luleå 1 352 1 570 1 413  9,4% 10,7% 9,6% 

Lund  1 982 2 206 2 370  6,9% 7,6% 8,0% 

Lycksele 216 264 278  10,2% 12,3% 13,2% 

Lysekil 219 225 265  10,5% 10,6% 12,3% 

Malmö 8 823 10 064 10 305  14,0% 15,5% 15,6% 

Malung-Sälen 141 179 142  9,2% 11,4% 9,2% 

Malå 57 55 43  11,1% 11,2% 8,8% 

Mariestad 331 433 414  8,7% 11,3% 10,7% 

Mark 514 629 606  9,5% 11,4% 10,9% 

Markaryd 174 204 203  11,5% 13,4% 13,3% 

Mellerud 184 207 221  13,0% 14,9% 15,7% 

Mjölby 457 517 543  11,0% 12,2% 12,7% 

Mora 342 379 379  10,9% 11,9% 11,8% 

Motala 875 978 947  12,8% 14,3% 13,9% 

Mullsjö 98 130 105  8,6% 11,7% 9,3% 

Munkedal 163 201 203  10,4% 12,3% 12,4% 

Munkfors 65 98 88  11,7% 16,9% 15,0% 

Mölndal 845 1 055 1 033  8,2% 10,0% 9,7% 

Mönsterås 178 248 241  9,0% 12,3% 11,9% 

Mörbylånga 140 174 173  7,3% 8,9% 8,9% 

Nacka 1 207 1 424 1 435  9,0% 10,2% 10,0% 

Nora 170 207 188  11,5% 13,6% 12,1% 

Norberg 90 130 124  10,5% 14,3% 13,1% 

Nordanstig 153 160 177  10,6% 11,0% 12,1% 

Nordmaling 109 140 122  9,9% 13,1% 11,9% 

Norrköping 2 755 3 140 2 872  11,3% 12,6% 11,4% 

Norrtälje 802 943 941  9,1% 10,4% 10,3% 

Norsjö 65 69 79  9,8% 10,0% 11,6% 

Nybro 326 421 410  10,3% 13,1% 12,5% 

Nykvarn 81 106 101  6,7% 8,7% 7,8% 

Nyköping 796 1031 947  9,6% 12,3% 11,3% 

Nynäshamn 472 517 531  11,7% 12,4% 12,5% 

Nässjö 456 561 533  9,3% 11,2% 10,5% 

Ockelbo 89 115 115  10,2% 13,2% 12,7% 

Olofström 210 288 266  10,4% 14,2% 13,0% 

Orsa 124 163 157  10,9% 14,2% 13,2% 

Orust 179 221 195  8,3% 10,3% 9,2% 

Osby 199 268 263  10,1% 13,4% 12,8% 

Oskarshamn 316 342 406  7,6% 8,3% 9,7% 
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Ovanåker 161 241 179  9,2% 14,0% 10,5% 

Oxelösund 170 226 214  10,4% 13,8% 12,8% 

Pajala 68 96 84  8,7% 12,4% 10,7% 

Partille 487 621 613  8,6% 10,5% 10,1% 

Perstorp 182 200 224  14,8% 16,7% 18,1% 

Piteå 634 754 767  9,1% 10,8% 10,9% 

Ragunda 65 109 103  8,4% 13,6% 12,6% 

Robertsfors 85 107 105  7,8% 9,8% 9,9% 

Ronneby 521 679 696  10,9% 14,1% 14,8% 

Rättvik 131 139 139  9,0% 9,6% 9,4% 

Sala 377 495 482  10,6% 13,8% 13,4% 

Salem 181 246 254  7,7% 10,2% 10,1% 

Sandviken 582 801 771  10,1% 13,8% 13,1% 

Sigtuna 765 928 881  10,7% 12,5% 11,6% 

Simrishamn 252 320 299  9,7% 12,1% 11,2% 

Sjöbo 356 391 379  12,7% 13,9% 13,6% 

Skara 329 404 381  9,9% 11,9% 11,3% 

Skellefteå 1 211 1 430 1 333  10,1% 11,9% 11,1% 

Skinnskatteberg 88 94 80  12,8% 14,1% 12,6% 

Skurup 280 315 304  12,3% 13,5% 12,9% 

Skövde 792 1 048 1 072  7,6% 9,9% 9,9% 

Smedjebacken 169 240 239  11,7% 16,1% 16,1% 

Sollefteå 313 382 406  10,4% 12,7% 13,5% 

Sollentuna 886 989 1 022  9,3% 9,8% 9,8% 

Solna 1 205 1 407 1 467  8,5% 9,7% 10,0% 

Sorsele 35 43 31  9,0% 10,6% 7,2% 

Sotenäs 96 107 104  7,9% 8,9% 8,8% 

Staffanstorp 293 334 366  9,2% 10,3% 10,9% 

Stenungsund 278 327 323  7,5% 8,6% 8,4% 

Stockholm 15 467 17 501 17 280  9,6% 10,5% 10,1% 

Storfors 69 93 82  11,4% 15,2% 13,8% 

Storuman 71 80 87  8,0% 9,1% 10,2% 

Strängnäs 453 498 558  9,3% 10,2% 11,2% 

Strömstad 159 173 184  8,6% 9,0% 9,5% 

Strömsund 189 224 251  10,3% 12,3% 13,6% 

Sundbyberg 749 888 838  10,0% 11,3% 10,6% 

Sundsvall 1 652 1 999 2 005  10,3% 12,2% 12,1% 

Sunne 185 228 235  8,8% 10,8% 11,0% 

Surahammar 150 212 204  10,2% 14,4% 13,8% 

Svalöv 223 273 271  10,8% 12,5% 12,3% 

Svedala 231 291 264  8,1% 10,0% 9,0% 

Svenljunga 140 177 175  9,2% 11,4% 11,1% 

Säffle 267 313 351  11,7% 13,5% 14,7% 

Säter 176 202 180  10,2% 11,7% 10,6% 
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Sävsjö 167 205 193  9,1% 11,4% 10,7% 

Söderhamn 421 519 504  11,2% 13,4% 12,8% 

Söderköping 187 200 202  9,6% 10,2% 10,1% 

Södertälje 2 105 2 375 2 312  12,8% 14,3% 13,8% 

Sölvesborg 297 383 365  11,4% 14,8% 14,1% 

Tanum 138 181 172  7,5% 9,8% 9,1% 

Tibro 205 254 241  12,1% 15,1% 13,9% 

Tidaholm 209 283 263  9,8% 12,9% 12,0% 

Tierp 373 424 459  11,8% 13,3% 13,7% 

Timrå 288 361 338  11,2% 14,3% 12,8% 

Tingsryd 152 181 181  8,2% 9,8% 9,9% 

Tjörn 163 196 164  7,1% 8,6% 7,2% 

Tomelilla 257 308 286  12,1% 14,3% 13,3% 

Torsby 187 254 266  9,8% 13,6% 14,1% 

Torsås 110 130 138  10,6% 12,5% 13,5% 

Tranemo 158 206 185  8,6% 11,3% 10,0% 

Tranås 303 357 371  10,3% 11,9% 12,2% 

Trelleborg 834 1006 973  12,7% 15,1% 14,2% 

Trollhättan 1 178 1 426 1 451  11,8% 13,8% 13,7% 

Trosa 136 148 134  8,4% 9,0% 8,1% 

Tyresö 579 650 666  8,7% 9,7% 9,6% 

Täby 681 752 723  7,5% 8,1% 7,6% 

Töreboda 178 259 241  12,1% 17,4% 16,7% 

Uddevalla 856 1 091 1 073  9,4% 11,8% 11,5% 

Ulricehamn 353 413 406  10,0% 11,5% 11,5% 

Umeå 1 895 2 249 2 273  6,7% 7,8% 7,8% 

Upplands Väsby 657 761 751  9,8% 11,2% 10,7% 

Upplands-Bro 430 502 513  10,6% 12,2% 12,2% 

Uppsala 3 321 3 737 4 002  7,4% 8,0% 8,4% 

Uppvidinge 155 181 172  10,9% 12,5% 12,1% 

Vadstena 86 107 104  8,6% 10,7% 10,3% 

Vaggeryd 177 224 201  8,3% 10,5% 9,2% 

Valdemarsvik 111 131 125  10,5% 12,2% 12,0% 

Vallentuna 364 406 388  8,2% 8,9% 8,2% 

Vansbro 95 121 114  9,5% 11,7% 10,8% 

Vara 242 343 308  9,4% 13,3% 11,9% 

Varberg 722 857 839  7,8% 8,9% 8,6% 

Vaxholm 102 127 129  7,5% 8,9% 9,1% 

Vellinge 318 361 378  8,0% 8,7% 9,0% 

Vetlanda 334 482 423  8,0% 11,3% 9,8% 

Vilhelmina 124 154 145  10,5% 13,0% 12,3% 

Vimmerby 195 268 267  7,6% 10,4% 10,1% 

Vindeln 79 103 76  9,3% 12,7% 9,3% 

Vingåker 136 182 166  10,7% 14,1% 12,5% 
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Vårgårda 148 201 199  7,8% 10,8% 10,6% 

Vänersborg 661 825 842  10,9% 13,6% 14,0% 

Vännäs 133 134 141  9,7% 9,7% 10,1% 

Värmdö 444 504 452  8,7% 9,7% 8,3% 

Värnamo 389 523 512  7,1% 9,6% 9,3% 

Västervik 614 709 745  11,4% 12,9% 13,4% 

Västerås 2 691 3 139 3 021  10,9% 12,5% 11,7% 

Växjö 1 237 1 533 1 584  7,2% 8,9% 9,1% 

Ydre 34 42 41  6,4% 7,7% 7,6% 

Ystad 423 440 459  10,1% 10,3% 10,6% 

Åmål 191 248 207  10,2% 13,4% 11,3% 

Ånge 135 180 181  9,2% 12,2% 12,1% 

Åre 145 145 158  7,8% 7,8% 8,4% 

Årjäng 161 189 177  10,8% 12,5% 11,7% 

Åsele 42 53 57  9,9% 12,1% 13,6% 

Åstorp 351 409 370  14,4% 16,5% 14,9% 

Åtvidaberg 155 204 189  9,7% 12,4% 11,4% 

Älmhult 216 281 241  8,8% 11,2% 9,6% 

Älvdalen 90 105 101  8,0% 9,3% 8,9% 

Älvkarleby 159 183 176  11,9% 13,5% 13,1% 

Älvsbyn 128 155 165  9,6% 11,8% 12,7% 

Ängelholm 589 651 660  9,5% 10,3% 10,2% 

Öckerö 125 159 162  7,2% 9,0% 8,9% 

Ödeshög 83 91 84  10,8% 11,6% 11,0% 

Örebro 2 680 3 076 2 961  9,8% 11,0% 10,5% 

Örkelljunga 181 197 209  11,4% 12,4% 13,3% 

Örnsköldsvik 732 949 960  8,3% 10,9% 11,0% 

Östersund 1 048 1 214 1 266  9,4% 10,8% 11,1% 

Österåker 456 522 505  8,3% 9,2% 8,6% 

Östhammar 244 282 312  7,4% 8,3% 9,1% 

Östra Göinge 255 324 303  11,6% 14,7% 13,4% 

Överkalix 55 75 69  10,4% 14,1% 13,2% 

Övertorneå 93 98 88  14,6% 14,4% 12,7% 

Riket 163 459 194 093 191 153  9,8% 11,4% 11,1% 
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Bilaga 7 

Unga (16-29 år) som varken arbetat eller studerat under en treårsperiod, 2008-2010, fördelat 
per kommun 
 

  Antal unga som varken 
arbetat eller studerat 
åren 2008-2010  

Andel av befolk-
ningen 16-29 år 

Andel av de unga som 
varken arbetade eller 
studerade 2008 

Ale 194 4% 47% 

Alingsås 300 5% 52% 

Alvesta 142 5% 45% 

Aneby 51 5% 55% 

Arboga 147 7% 56% 

Arjeplog 25 5% 57% 

Arvidsjaur 38 4% 45% 

Arvika 188 4% 51% 

Askersund 88 6% 54% 

Avesta 160 5% 48% 

Bengtsfors 57 4% 38% 

Berg 45 4% 42% 

Bjurholm 15 4% 46% 

Bjuv 170 7% 49% 

Boden 224 5% 49% 

Bollebygd 54 4% 48% 

Bollnäs 243 6% 53% 

Borgholm 60 4% 41% 

Borlänge 594 6% 52% 

Borås 864 4% 46% 

Botkyrka 949 6% 41% 

Boxholm 31 4% 40% 

Bromölla 92 5% 46% 

Bräcke 45 5% 46% 

Burlöv 202 7% 53% 

Båstad 95 5% 50% 

Dals-Ed 35 4% 37% 

Danderyd 157 3% 36% 

Degerfors 92 7% 55% 

Dorotea 4 1% 13% 

Eda 84 7% 48% 

Ekerö 115 3% 48% 

Eksjö 99 4% 52% 

Emmaboda 67 5% 45% 

Enköping 317 5% 52% 

Eskilstuna 945 5% 47% 

Eslöv 253 5% 44% 
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Essunga 43 5% 52% 

Fagersta 103 5% 52% 

Falkenberg 283 4% 48% 

Falköping 279 5% 50% 

Falun 420 4% 47% 

Filipstad 114 7% 56% 

Finspång 167 5% 51% 

Flen 143 6% 46% 

Forshaga 111 6% 53% 

Färgelanda 53 5% 52% 

Gagnef 52 3% 40% 

Gislaved 188 4% 45% 

Gnesta 79 5% 57% 

Gnosjö 54 3% 45% 

Gotland 439 4% 48% 

Grums 111 8% 57% 

Grästorp 44 5% 47% 

Gullspång 51 7% 51% 

Gällivare 126 4% 43% 

Gävle 863 5% 50% 

Göteborg 5 238 5% 48% 

Götene 96 5% 58% 

Habo 38 2% 32% 

Hagfors 124 7% 58% 

Hallsberg 118 5% 45% 

Hallstahammar 171 7% 62% 

Halmstad 684 4% 48% 

Hammarö 92 4% 48% 

Haninge 677 5% 42% 

Haparanda 152 10% 49% 

Heby 134 6% 61% 

Hedemora 123 5% 48% 

Helsingborg 1 213 5% 47% 

Herrljunga 71 5% 47% 

Hjo 59 4% 54% 

Hofors 60 4% 41% 

Huddinge 824 5% 43% 

Hudiksvall 288 5% 45% 

Hultsfred 107 5% 42% 

Hylte 75 4% 42% 

Håbo 132 4% 49% 

Hällefors 53 5% 52% 

Härjedalen 53 3% 45% 

Härnösand 222 5% 50% 
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Härryda 174 3% 43% 

Hässleholm 475 5% 48% 

Höganäs 137 4% 43% 

Högsby 44 5% 38% 

Hörby 137 6% 50% 

Höör 120 5% 50% 

Jokkmokk 39 5% 46% 

Järfälla 502 4% 45% 

Jönköping 782 3% 44% 

Kalix 115 5% 40% 

Kalmar 490 4% 49% 

Karlsborg 49 5% 56% 

Karlshamn 196 4% 45% 

Karlskoga 260 6% 52% 

Karlskrona 637 5% 53% 

Karlstad 709 4% 46% 

Katrineholm 294 5% 48% 

Kil 127 7% 53% 

Kinda 62 4% 52% 

Kiruna 137 4% 44% 

Klippan 182 7% 52% 

Knivsta 68 3% 41% 

Kramfors 176 7% 54% 

Kristianstad 686 5% 46% 

Kristinehamn 196 5% 43% 

Krokom 88 4% 45% 

Kumla 158 5% 49% 

Kungsbacka 348 3% 48% 

Kungsör 70 6% 53% 

Kungälv 230 3% 48% 

Kävlinge 153 4% 45% 

Köping 300 7% 58% 

Laholm 193 5% 56% 

Landskrona 502 7% 41% 

Laxå 25 3% 35% 

Lekeberg 49 5% 43% 

Leksand 88 4% 46% 

Lerum 226 4% 51% 

Lessebo 63 5% 43% 

Lidingö 232 4% 43% 

Lidköping 281 4% 52% 

Lilla Edet 102 5% 45% 

Lindesberg 211 6% 52% 

Linköping 1 264 4% 50% 
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Ljungby 187 4% 49% 

Ljusdal 117 4% 39% 

Ljusnarsberg 38 6% 44% 

Lomma 69 3% 44% 

Ludvika 231 5% 51% 

Luleå 630 4% 47% 

Lund 931 3% 47% 

Lycksele 113 5% 52% 

Lysekil 103 5% 47% 

Malmö 3 996 6% 45% 

Malung-Sälen 60 4% 43% 

Malå 17 4% 30% 

Mariestad 148 4% 45% 

Mark 249 5% 48% 

Markaryd 85 6% 49% 

Mellerud 92 7% 50% 

Mjölby 238 6% 52% 

Mora 175 6% 51% 

Motala 442 7% 51% 

Mullsjö 46 4% 47% 

Munkedal 87 5% 53% 

Munkfors 29 5% 45% 

Mölndal 438 4% 52% 

Mönsterås 92 5% 52% 

Mörbylånga 54 3% 39% 

Nacka 563 4% 47% 

Nora 86 6% 51% 

Norberg 53 6% 59% 

Nordanstig 71 5% 46% 

Nordmaling 45 4% 41% 

Norrköping 1 189 5% 43% 

Norrtälje 388 4% 48% 

Norsjö 25 4% 39% 

Nybro 163 5% 50% 

Nykvarn 37 3% 46% 

Nyköping 357 4% 45% 

Nynäshamn 216 5% 46% 

Nässjö 207 4% 45% 

Ockelbo 46 5% 52% 

Olofström 101 5% 48% 

Orsa 56 5% 45% 

Orust 89 4% 50% 

Osby 104 5% 52% 

Oskarshamn 151 4% 48% 
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Ovanåker 83 5% 52% 

Oxelösund 83 5% 49% 

Pajala 39 5% 57% 

Partille 267 4% 55% 

Perstorp 98 8% 54% 

Piteå 315 5% 50% 

Ragunda 34 4% 52% 

Robertsfors 43 4% 51% 

Ronneby 266 6% 51% 

Rättvik 62 4% 47% 

Sala 198 6% 53% 

Salem 76 3% 42% 

Sandviken 265 5% 46% 

Sigtuna 349 5% 46% 

Simrishamn 133 5% 53% 

Sjöbo 157 6% 44% 

Skara 141 4% 43% 

Skellefteå 591 5% 49% 

Skinnskatteberg 30 5% 34% 

Skurup 130 6% 46% 

Skövde 420 4% 53% 

Smedjebacken 84 6% 50% 

Sollefteå 161 5% 51% 

Sollentuna 417 4% 47% 

Solna 557 4% 46% 

Sorsele 8 2% 23% 

Sotenäs 38 3% 40% 

Staffanstorp 133 4% 45% 

Stenungsund 139 4% 50% 

Stockholm 7 218 4% 47% 

Storfors 24 4% 35% 

Storuman 37 4% 52% 

Strängnäs 211 4% 47% 

Strömstad 70 4% 44% 

Strömsund 75 4% 40% 

Sundbyberg 329 4% 44% 

Sundsvall 808 5% 49% 

Sunne 92 4% 50% 

Surahammar 79 5% 53% 

Svalöv 115 5% 52% 

Svedala 88 3% 38% 

Svenljunga 70 4% 50% 

Säffle 138 6% 52% 

Säter 79 5% 45% 
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Sävsjö 84 5% 50% 

Söderhamn 196 5% 47% 

Söderköping 81 4% 43% 

Södertälje 955 6% 45% 

Sölvesborg 156 6% 53% 

Tanum 67 4% 49% 

Tibro 115 7% 56% 

Tidaholm 107 5% 51% 

Tierp 193 6% 52% 

Timrå 140 5% 49% 

Tingsryd 88 5% 58% 

Tjörn 77 3% 47% 

Tomelilla 122 6% 48% 

Torsby 84 4% 45% 

Torsås 57 6% 52% 

Tranemo 69 4% 44% 

Tranås 144 5% 48% 

Trelleborg 438 6% 53% 

Trollhättan 625 6% 53% 

Trosa 49 3% 36% 

Tyresö 231 3% 40% 

Täby 326 3% 48% 

Töreboda 103 7% 58% 

Uddevalla 435 5% 51% 

Ulricehamn 159 5% 45% 

Umeå 851 3% 45% 

Upplands Väsby 290 4% 44% 

Upplands-Bro 227 5% 53% 

Uppsala 1 567 3% 47% 

Uppvidinge 58 4% 37% 

Vadstena 41 4% 48% 

Vaggeryd 83 4% 47% 

Valdemarsvik 49 5% 44% 

Vallentuna 155 3% 43% 

Vansbro 39 4% 41% 

Vara 140 5% 58% 

Varberg 320 3% 44% 

Vaxholm 51 4% 50% 

Vellinge 138 3% 43% 

Vetlanda 156 4% 47% 

Vilhelmina 44 4% 36% 

Vimmerby 95 4% 49% 

Vindeln 40 5% 51% 

Vingåker 63 5% 46% 
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Vårgårda 62 3% 42% 

Vänersborg 346 6% 52% 

Vännäs 64 5% 48% 

Värmdö 199 4% 45% 

Värnamo 186 3% 48% 

Västervik 308 6% 50% 

Västerås 1 349 5% 50% 

Växjö 582 3% 47% 

Ydre 15 3% 44% 

Ystad 197 5% 47% 

Åmål 90 5% 47% 

Ånge 66 4% 49% 

Åre 62 3% 43% 

Årjäng 70 5% 44% 

Åsele 14 3% 33% 

Åstorp 141 6% 40% 

Åtvidaberg 76 5% 49% 

Älmhult 88 4% 41% 

Älvdalen 40 4% 44% 

Älvkarleby 62 5% 39% 

Älvsbyn 51 4% 40% 

Ängelholm 267 4% 45% 

Öckerö 58 3% 46% 

Ödeshög 41 5% 49% 

Örebro 1 330 5% 50% 

Örkelljunga 97 6% 54% 

Örnsköldsvik 376 4% 51% 

Östersund 502 4% 48% 

Österåker 204 4% 45% 

Östhammar 131 4% 54% 

Östra Göinge 141 6% 55% 

Överkalix 27 5% 49% 

Övertorneå 34 5% 37% 

Riket 77 293 4,5% 47% 
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