Temagruppen Unga i arbetslivet
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)
Unga som varken arbetar eller studerar förkortas UVAS. Måttet är helt och hållet baserat på
registerdata. Statistiken sammanställs hos SCB men kommer från flera olika myndigheter
(Skatteverket, Försäkringskassan, etc.). Statistiken omfattar hela populationen och är alltså inte ett
urval. Statistiken är på aggregerad nivå vilket innebär att vi kan studera grupper och utvecklingen över
tid, men vi kan inte följa enskilda individer.
Modellen finns i två olika versioner. Den ursprungliga modellen utvecklades av Temagruppen i
samarbete med SCB med flera. Den granskades noggrant i SOU 2013:74 Unga som varken arbetar
eller studerar. Statistik, stöd och samverkan. Utifrån de synpunkter som framkom reviderades
modellen under 2014.
Båda modellerna bygger på följande grundantaganden. En individ hör till gruppen UVAS om hen:
•
•
•
•

under ett helt kalenderår inte:
haft inkomster över ett basbelopp (44 000 kronor 2012)
haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar
inte arbetspendlat till Norge eller Danmark.

I den nya modellen delas gruppen UVAS sedan in i följande kategorier där alla utom invandrat under
året och ingen känd aktivitet är icke-ömsesidigt uteslutande1 och uppdelade på tid (1-6 månader, 7-11
månader och 12 månader):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Invandrat under året
Statliga arbetsmarknadsåtgärder
Kommunala stöd/åtgärder
Omvårdnad av barn
Sjukdom/funktionshinder
Kombination statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunala stöd/åtgärder
Ingen känd aktivitet

I den gamla modellen delades gruppen in i följande kategorier:
0. invandrat under året
1. statliga arbetsmarknadsåtgärder (>7 mån)
2. kommunalt stöd/åtgärder (>7 mån)
3. omvårdnad av barn (>7 mån)
4. sjukdom (>7 mån)
5. kombination 1–4, (> 7 mån)
6. kombination 1–4, (3–7 mån)
7. kombination 1–4, (>0–3 mån)
8. ingen känd aktivitet

I den nya modellen har vi försökt ta hänsyn till de synpunkter som framkom i SOU 2013:74:
•

För arbetspendlare till Norge och Danmark gäller samma inkomstvillkor som för arbete i
Sverige.

•

Kategorierna är icke-ömsesidigt uteslutande vilket innebär att man ser hur stor respektive
grupp är istället för att som tidigare vara ömsesidigt uteslutande enligt en viss
prioriteringsordning.

•

Ny kategori är kombinationen statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunalt stöd/åtgärder

•

I den gamla modellen ingick elever i särskolan i UVAS-gruppen. Det finns egentligen ingen
statistik över vilka som går i särskola och gymnasiesärskola. I den nya modellen definieras
från och med 2010 individer med aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång eller
individer för vilka förlängt barnbidrag betalats ut som studerande. Antagandet är att dessa
individer studerar vid särskola.

•

I kategorin ”omvårdnad av barn” ingår de som har föräldrapenning på garantinivå och inte
som tidigare även de som har föräldrapenning på SGI-nivå eftersom de antas vara etablerade
på arbetsmarknaden. (Denna punkt diskuteras inte i SOUn men lades till på eget initiativ).

För båda modellerna gäller att data (när det är möjligt med avseende på sekretess) går att dela upp på
följande:
•
•
•
•
•

Ålder (gamla modellen 16-19, 20-25, nya modellen 16-19, 20-24, 25-29)
Kön definierat som juridiskt kön
Inrikes/utrikes född
Invandrat under året
Inkomst (tre kategorier: för 2012 0 SEK, 1-20 000 SEK och 21 000-44 000 SEK)

För nya modellen gäller att data finns uppdelat enligt nedan för samtliga år, för den gamla modellen
varierar dessa indelningsgrunder mellan åren:
•
•
•
•
•

Riket
Län
Kommun
Stadsdel (SAMS) för Stockholm, Malmö och Göteborg
Urbana utvecklingsområden

