
Unga som varken arbetar eller studerar 
– hur ser det ut i Södertälje?



Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Ungdomspolitik

• Uppföljning av ungas levnadsvillkor, stötta kommuner och 

statliga myndigheter

Politiken för det civila samhället

• Fördjupa, samla och sprida kunskapen om det civila samhället, 

stötta kommuner och statliga myndigheter

Fördelning av bidrag

• Nationellt och internationellt till kommuner och 

civilsamhälles-organisationer



Ungdomspolitikens mål 

Alla ungdomar ska ha:

- goda levnadsvillkor

- makt att forma sina liv

- Inflytande över 
samhällsutvecklingen



Ungdomsperspektiv

• Mångfald av individer

• Stödjas i självständighet

• Ha inflytande

Vilar på två ben

• Ungas egna röst

• Kunskap om unga 







Vilka är det vi pratar om?

• Ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt de 
sista 10 åren (33%) 

• Andelen unga som varken arbetar eller 
studerar är fortfarande hög, och har varit nästan 
oförändrad under samma period

• Benämningen unga som varken arbetar eller 
studerar ringar in en heterogen grupp som står 
utanför både arbetsmarknad och studier



MUCF:s definition av uvas

Unga 16–29 år som är folkbokförda i Sverige och under ett helt kalenderår:

1) Inte haft inkomster över ett basbelopp (47 300 kr 2020)
2) Inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

2017 handlade det om ca 160 000 personer som befann sig i livssituationen att varken arbeta 
eller studera.

Samverkan för unga som varken arbetar eller studerar
Vi gör det tillsammans.



Det går att

förändra!

Att varken arbeta 
eller studera är en

livssituation



Statistik



Nationell statistik, unga som varken arbetar eller studerar
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Andel unga som varken arbetar eller studerar (16-24 år) 
över tid i Södertälje kommun/Stockholms län/Riket

(7,2 %) 



Andel unga som varken arbetar eller studerar (25-29 år) 
över tid i Södertälje kommun/Riket

(13,7 %) 



Andel unga som varken arbetar eller studerar (16-24 år) i 
Södertälje kommun jämfört med andra kommuner i Sverige 



Andel unga som varken arbetar eller studerar (16-24 år) 
– jämförelse med andra kommuner

Liknande kommuner – socioekonomi Liknande kommuner – integration



Fördjupning



Riskfaktorer
Riskfaktorer

• Ofullständig skolgång

• Socio-ekonomisk bakgrund

• Tidigt föräldraskap

• Psykisk ohälsa

• Bostadsort

Andra överrepresenterade
• Personer med funktionsnedsättning

• Utrikesfödd eller nyanlända

• Sexuell läggning, könsidentitet och 
könsuttryck



Allt fler unga har symptom på psykisk ohälsa

https://www.mucf.se/publikationer/unga-med-attityd-2019-del-3
https://www.mucf.se/publikationer/hitta-vagen-ung-idag-2019
https://www.mucf.se/publikationer/fokus-18-vilka-ska-med
https://www.mucf.se/publikationer/fokus-17-del-3-unga-hbtq-personer


Framgångsfaktorer
• Bra bemötande

• Individcentrerat arbetssätt 

• Långsiktighet

• Helhetssyn

• Flexibilitet

• Kartläggning och uppföljning

• Samverkan
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Organisatoriska och institutionella 
hinder för individanpassat stöd 

• Många ärende per handläggare

• Hög personalomsättning

• Standardisering av åtgärder

• Otillräcklig verktygslåda

• Begränsad förståelse för vad som är en lämplig insats

• Hindrande styrsystem, normer och värderingar

• Personal som saknar kompetens 

https://www.regeringen.se/492bb7/contentassets/a0ad2e8256e04888a13b76ceafde0036/sou-2018_11.pdf


Hur påverkar Coronapandemin ungdomsgruppen?

• Allt fler unga blir arbetslösa och riskerar långvarigt 
utanförskap till följd av pandemin

• Krisen slår särskilt hårt mot sommarjobb, ingångsjobb och 
tillfälliga jobb

• Unga utan gymnasieexamen riskerar att konkurreras ut av 
arbetslösa med gymnasieexamen

• Inställt högskoleprov och ökat tryck på universitet och 
högskolor försvårar för unga som vill studera vidare



Forts.

• Ungas psykiska och fysiska hälsa påverkas negativt av krisen och dess 
påverkan på samhället

• Unga utlandsfödda som inte etablerats på arbetsmarknaden riskerar 
att drabbas särskilt hårt

• Fritiden för unga påverkas när många aktiviteter ställs in

• Undergrupper med särskilda behov påverkas extra mycket, tex. 
personer med funktionshinder och hbtq-ungdomar

Framtiden för unga kommer att påverkas under lång tid av pandemin 



Nationellt samordnat stöd till unga som 
varken arbetar eller studerar
• Den 14 maj 2020 fick MUCF och andra 

myndigheter nytt uppdrag av regeringen 

• MUCF är samordnande 

• De medverkande ska
• göra en gemensam analys av problem och 

utmaningar av samverkan

• redovisa hur ett nationellt stöd ska utformas

• identifiera och kartlägga juridiska, strukturella 
och andra hinder för samverkan

• Slutrapporteras maj 2021



Stöd att skapa trygga samtal 
– ny webbutbildning Webbutbildningen Rätt att veta! ger 

stöd till dig som vill samtala med unga 
som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, 
relationer och jämställdhet. Den är 
kostnadsfri och skapad i samarbete med 
UMO (som driver sajten Youmo.se).

Rätt att veta! innehåller:
• Viktiga perspektiv inför samtal.
• Tips från experter och unga.
• Konkreta verktyg för samtal med 

unga enskilt eller i grupp.

Lansering 14 september. 
Info på mucf.se/youmo-ratt-att-veta
Anmäl intresse: rav@mucf.se

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kAEXf-0005cp-4D&i=57e1b682&c=lhyP5L3UjWkTxWnqHPeqL-e7ndXyYJfRH5R8i9ByXdEu8mRoKtT-Hfdggvl-qHJwS9CtD8_BaNx46NXUbx6UJyEnJMrLFFInjCaQ2Cm9HTs2_n6TlsMlrwZE5QBmHlcEa_mUzragxSHJAToMo9Uyo_cXdIsOs-nkMoWMdP0J17vHKvk4RTSSPMg2KwAHePaz-XyUgpYXsKni235IyREFuA
mucf.se/youmo-ratt-att-veta
mailto:rav@mucf.se


Tips på hur ni kan bli bättre på att 

arbeta med målgruppen



Vad menar vi med samarbete?

Hit behöver vi nå, 
för att lyckas med 

en väg in 
strukturer och 

uvas



Organisatoriskt kapacitetsbyggande

Strategi och 
målsättningar  

Organisering

Kompetenser och metoder

Ledning och styrning  

Kultur

Resultat och 
effekter

Samarbete  

Hur ser organisationen ut i förhållande till 
faktorerna i bilden?



Strategi och målsättning
Har kommunen formulerat 

strategiska målsättningar för 
arbetet med uvas, som 

beskriver förväntade effekter 
på ett konkret sätt?

Organisering
Finns det en tydlig 

ansvarsfördelning och 
samverkan mellan dels 

kommunens förvaltningar 
och dels med andra 

aktörer?

Ledning
Kommunicerar 

förvaltingensledningen tydligt 
förväntade effekter och mål för 

arbetet med uvas?

Samarbete
Uppfattar individen 
kommunen som en 

aktör?

Kultur
Kommunicerar 

förvaltingensledningen 
tydligt förväntade effekter 
och mål för arbetet med 

uvas?

Kompetenser och metoder
Har medarbetare rätt 

kompetens och har 
kommunen de  resurser som 
krävs i arbetet med uvas för 

att uppnå de förväntade 
effekterna ?

Att fundera över







PAUS



Diskussion



• Vilka riskgrupper ser ni i Södertälje?

• Vilka grupper når ni inte?

• Varför når ni dem inte?

• Hur har coronasituationen påverkat 
unga som varken arbetar eller 
studerar i Södertälje?

Utifrån vad vi vet – hur ser 
nuläget ut?



Läs mer och kontakt

Kunskapspåfyllnad: www.mucf.se/uvas

• Rapporter, länkar, filmer, lärande exempel etc.

Statistik

• www.ungidag.se

• www.mucf.se/uvas-statistik

Gemensam identifiering av systemhinder till regeringen 

• Idéer, tankar, frågor, synpunkter: uvas@mucf.se

http://www.mucf.se/uvas
http://www.ungidag.se/
http://www.mucf.se/uvas-statistik
mailto:uvas@mucf.se


@ungciv @ungcivwww.mucf.se

uvas@mucf.se

rebecka.herdevall@mucf.se

mario.zetino@mucf.se

mucf.se/uvas

mailto:Lidija.kolouh-soderlund@mucf.se
mailto:Lidija.kolouh-soderlund@mucf.se
mailto:mario.zetino@mucf.se

