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Inledning
• Diskussionen utgår ifrån rapporten: ”En förlorad generation? 

En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden” 
(ESO 2015:3)

• Rapporten har flera syften, vi undersöker bland annat om 
etableringsprocessen på arbetsmarknaden har försämrats de 
senaste decennierna

• Vi diskuterar även vad arbetslöshetsmåttet fångar och om det 
är en användbar indikator om vi vill fånga upp unga som 
riskerar mer långvariga problem 

• Speciellt fokus på grupper där etableringsproblemen är mer 
påtagliga
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Inledning (2)

• Vi tittar närmare på tre grupper:
• Unga utan slutbetyg från gymnasiet
• Unga med funktionsnedsättning
• Unga med utländsk bakgrund

• Hur stora är dessa grupper och hur har deras problem 
utvecklats över tid?

• Idag fokuserar vi på unga med funktionsnedsättning
• Registerbaserad studie, information om hela befolkningen 

1990-2010 används
• Följer unga 16-30 år födda åren 1974-1990
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Unga med funktionsnedsättning

• Vi identifierar tre grupper:
• Individer med handikappersättning
• Individer med aktivitetsersättning
• Individer med nedsatt arbetsförmåga identifierade av 

arbetsförmedlingen
• Unga som har gått i särskolan kan inte identifieras då 

SCB inte samlar in information om gruppen
• Vi kan heller inte ringa in den grupp unga med 

funktionsnedsättning som inte har fångats upp av något 
försäkringssystem
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Identifierade genom utbetalade 
ersättningar
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Unga med funktionsnedsättning och gymnasieskolan
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Figur 1: Andel av varje årskull som har slutbetyg från gymnasiet uppdelat 
på typ av funktionsnedsättning
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Figur 2: Andel av varje årskull som har trätt in på arbetsmarknaden 
uppdelat på typ av funktionsnedsättning
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Unga med funktionsnedsättning och etableringen på  
arbetsmarknaden
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Figur 3: Andel av de unga med funktionsnedsättning som varken arbetar
eller studerar uppdelat på ålder
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eller studerar



Sammanfattning
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• Få tecken på att utvecklingen för unga i genomsnitt har varit
negativ

• Kraftig försämring av situationen för unga med 
funktionsnedsättning:
• Över tid sjunkande skolresultat och allt svagare anknytning till 

arbetsmarknaden
• Hög andel som varken jobbar eller studerar
• Hög andel som är beroende av försörjningsstöd

• Vad beror utvecklingen på?
• Försämrade skolresultat?
• Ökad psykisk ohälsa? Förändrad sammansättning av gruppen?
• Arbetsmarknadens funktionssätt?
• Normer och attityder?

• Klart är att ett bättre kunskapsunderlag är högst önskvärt!


