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PRESSMEDDELANDE

Något färre unga utanför, men stora skillnader
över landet
Drygt 112 000 personer i åldrarna 16–25 år varken arbetade
eller studerade under 2011. Det var något färre än under 2010,
men skillnaderna över landet är stora. Det visar 2013 års
uppföljning som gjorts av Temagruppen Unga i arbetslivet.
Andelen unga som varken arbetade eller studerade minskade för andra året i rad till 8,9
procent år 2011 (2010: 9,5 procent, 2009: 10 procent). Det är ungefär 10 000 individer
färre än vid toppnoteringen 2009. Av dessa drygt 112 000 unga saknar två av tre helt
registrerade inkomster från studier eller arbete och övriga har tjänat som mest ett
basbelopp (42 800 kronor år 2011).
För första gången presenterar temagruppen i årets uppföljning även statistik på kommunoch länsnivå. Skillnaderna mellan kommuner är stora, från 15,9 till 5 procent unga som
varken arbetar eller studerar. Lägst andel har Ydre kommun.
Andelen där det saknades känd aktivitet, det vill säga när vi inte vet vad de unga gör,
varierar mycket mellan kommunerna.
– Ett långvarigt utanförskap riskerar att leda till försämrad hälsa och ytterligare
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, kommenterar Inger
Ashing, ordförande för Temagruppen Unga i arbetslivet. Därför är det viktigt att alla
olika aktörer i samhället anstränger sig för att sänka trösklarna in i arbetslivet och stödja
de berörda individerna.
Förutsättningarna för unga inom gruppen är olika. Allra svårast är det att etablera sig för
unga med funktionsnedsättning, endast var tionde av de som var utanför arbete och
studier 2010 hade fått jobb eller börjat studera 2011. Motsvarande siffra för hela
ungdomsgruppen var cirka 40 procent.
– Situationen för unga med funktionsnedsättning är alarmerande, fortsätter Inger Ashing.
De är mobbade i högre utsträckning och upplever inte att de får det stöd de behöver för att

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar erfarenheter från
arbetsmarknadsprojekt för att förbättra ungas möjligheter på
arbetsmarknaden. Temagruppen drivs av Ungdomsstyrelsen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL, Skolverket, Socialstyrelsen och
Communicare.
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fullfölja sin utbildning. Ungdomsstyrelsen har tidigare visat på behovet av att förbättra
skolans arbete kring dessa unga, och att stärka kopplingen mellan studier och arbete.
Hela rapporten ”2013 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar” och
statistik för samtliga kommuner finns på www.temaunga.se .
För mer information kontakta Linus Källander på telefon 08 566 219 23 eller via
linus.kallander@ungdomsstyrelsen.se.
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