Sammanfattning

Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren
varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt
intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus på
unga arbetslösa. Sannolikt bottnar en del av detta intresse i att en
hög arbetslöshet bland unga skulle kunna vara en signal om att
många ungdomar riskerar framtida arbetsmarknadsrelaterade
sociala problem.
Syftet med den här rapporten är femfaldigt. Ett första syfte är att
undersöka om ungdomsarbetslösheten är ett bra sammanfattande
mått på ungdomars arbetsmarknadsrelaterade problem. Här är vi
intresserade av utvecklingen över tid, i jämförelse med äldre på
arbetsmarknaden och med andra länder. Denna framställning reder
också ut vad arbetslöshetsmåttet mäter, och därmed också vad det
är mindre lämpat att mäta. Ett andra syfte med rapporten är att
identifiera alternativa sammanfattande mått på ungdomarnas
arbetsmarknadsrelaterade utfall. Visar sådana mått på samma
utveckling som ungdomsarbetslösheten? Ett tredje syfte är att
beskriva ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden mer i detalj
för att undersöka om det finns tecken på etableringsprocessen
försämrats de senaste decennierna. Ett fjärde syfte är att identifiera
och beskriva grupper där etableringsproblemen är mer påtagliga.
Hur stora är dessa grupper och hur har deras problem utvecklats
över tid? Det femte och sista syftet är att ge en grund för att
diskutera ändamålsenliga insatser för att underlätta ungdomars
etablering på den svenska arbetsmarknaden.
En övergripande observation i rapporten är att gruppen unga är
en mycket heterogen grupp. Genom att följa ungas väg genom
skolan, via de första kontakterna med arbetslivet fram tills de har
etablerat sig på arbetsmarknaden ser vi att denna process, för den
genomsnittliga unga personen, inte ser ut att ha blivit påtagligt mer
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problematisk för dem som föddes runt 1990 än för dem som
föddes runt mitten av 1970-talet. De flesta av ungdomarna ser ut
att ha en relativt problemfri väg in i arbetslivet. Men vi ser också att
detta genomsnitt döljer en betydande variation. Vissa relativt lätt
identifierade (och delvis överlappande) grupper har väsentligt
större problem: unga med funktionsnedsättningar, unga med
utländsk bakgrund och unga utan fullständiga gymnasiebetyg.
Vår analys visar att unga som vid något tillfälle har haft en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
registrerad hos Arbetsförmedlingen, unga med aktivitetsersättning
och unga med handikappersättning (till viss del överlappande
grupper) har en svag ställning på svensk arbetsmarknad. Sedan
tidigt 1990-tal har utvecklingen dessutom varit negativ; allt färre
lämnar gymnasieskolan med slutbetyg och anknytningen till
arbetsmarknaden har kraftigt försvagats.
Rapporten visar även att unga med utländsk bakgrund har en
svagare ställning på arbetsmarknaden än unga med svensk
bakgrund. Särskilt utsatta är unga utrikesfödda som har invandrat
under de sena tonåren. Över tid ser vi dock inte att ställningen på
arbetsmarknaden har försvagats för gruppen som helhet. Däremot
har gruppen vuxit och utgör en större andel av den unga
befolkningen i dag.
Gruppen unga som saknar slutbetyg från gymnasiet har likaså en
relativt sett svag ställning på arbetsmarknaden. Inträdet på
arbetsmarknaden sker betydligt senare än för dem med slutbetyg.
Vi visar även att bland de unga som saknar grundläggande
behörighet till gymnasieskolans ordinarie utbildningsprogram och
som hänvisas till Individuella programmet (IV) är det få som
lämnar gymnasieskolan med slutbetyg.
I en analys visar vi att slutbetyg från gymnasiet spelar en
självständig roll; vid kontroll för andra bakgrundsfaktorer så som
föräldrarnas utbildningsnivå, ursprung m.m. kvarstår betydelsen att
ha slutbetyg. Detta pekar på att slutbetyg från gymnasiet är viktiga
om vi vill förutsäga framtida arbetsmarknadsutfall.
Vår analys visar även att valet av gymnasieutbildning påverkar
när inträdet på arbetsmarknaden sker. Unga som har läst en
yrkesförberedande gymnasieutbildning kommer ut på arbetsmarknaden tidigare än de som har läst en studieförberedande
utbildning. Detta kan förklaras av att en majoritet av de som läser
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en studieförberedande utbildning läser vidare på högskola eller
universitet. I samband med avslutade högskolestudier stiger dock
ungas arbetsinkomster fort och majoriteten av högskolestudenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden.
Ett av rapportens syften är att diskutera om ungdomsarbetslösheten är ett bra sammanfattande mått på ungdomars arbetsmarknadsrelaterade problem. Vår analys pekar på att fokus borde
förflyttas från ungdomsarbetslösheten till andra alternativa mått på
ungdomars arbetslöshetsproblem; exempelvis storleken på gruppen
av unga som varken arbetar eller studerar (NEET). Detta mått
fångar upp unga arbetslösa (men inte heltidsstuderande) men också
unga utan arbete som inte heller söker arbete, och ger sannolikt en
bättre bild av vilka ungdomar som riskerar mer långvariga arbetsmarknadsrelaterade problem. Vid en jämförelse av arbetslöshet så
som den mäts i Arbetskraftsundersökningarna och storleken på
gruppen som varken arbetar eller studerar ser det cykliska mönstret
ungefär likartat ut. När arbetslösheten stiger ökar storleken på
gruppen som varken arbetar eller studerar. Den trendmässiga
ökningen som vi ser i arbetslöshetstalet sedan det tidiga 1990-talet
avspeglas dock inte av en ökning av andelen unga som varken
arbetar eller studerar. Vi ser alltså inget som påtagligt tyder på att
dessa besvär har blivit större under den senaste tiden.
Däremot är arbetslöshet som den mäts i Arbetskraftsundersökningarna det mest relevanta måttet på arbetslöshet då det bäst
fångar den delmängd av de personer utan arbete som troligtvis står
relativt nära arbetsmarknaden. Det finns dock många fallgroppar
vid tolkningen av arbetslöshetsmåttet, t.ex. har ungas arbetskraftsdeltagande sjunkit kraftigt de senaste decennierna. Ett exempel på
detta är att 2013 stod 71 procent av 15–19-åringarna utanför
arbetskraften (de flesta studerar). Arbetslösheten samma år var
cirka 35 procent. Det innebär inte att var tredje ungdom gick
arbetslös. Arbetslösheten uttryckt som en andel av befolkningen i
detta åldersintervall var cirka 11 procent. Bland 20–24-åringarna
stod 30 procent utanför arbetskraften, arbetslösheten var knappt 20
procent och som befolkningsandel uppgick den till 13 procent.
Av bl.a. denna anledning argumenterar vi för att arbetslöshetstalet inte är ändamålsenligt som mått på hur ungdomars
problem och därmed behovet av insatser utvecklas över tid. Ett
enkelt, sammanfattande och mer ändamålsenligt mått på hur
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ungdomars arbetsmarknadsrelaterade problem utvecklas över tid,
som kan vara en grov indikator på behovet av riktade insatser till
unga, är andelen unga som varken studerar eller arbetar.
Rapportens sista syfte är att skapa en grund för en diskussion
om vilka insatser som kan underlätta ungas etablering på
arbetsmarknaden och rapporten avslutas med en kortfattad
diskussion om vilka insatser som kan, respektive inte kan, förväntas
ge mer påtagliga bidrag till ungdomars etablering på arbetsmarknaden. En av de slutsatser som går att dra är att eftersom det
enligt vår analys inte finns många tecken på att ungas situation på
den svenska arbetsmarknaden har försämrats över tid, och att
övergången från skola till arbetsliv för de flesta unga inte ser tydligt
problematisk ut, bör sannolikt ekonomisk-politiska insatser inte
riktas till samtliga unga. Ett exempel som illustrerar detta är att den
sänkta arbetsgivaravgiften för (samtliga) unga endast hade måttliga
sysselsättningseffekter enligt de beräkningar som gjorts. Tillgängliga utvärderingar tyder också på att tidiga placeringar i arbetsmarknadspolitiska program för samtliga unga arbetslösa riskerar att
förlänga tiden till arbete.
För de grupper av unga som har väsentligt sämre arbetsmarknadsutfall än de typiska kan dock insatser vara önskvärda och
ändamålsenliga. Vår rapport fokuserar på unga med funktionsnedsättningar, unga med utländsk bakgrund och unga utan fullständiga
gymnasiebetyg. Särskilt problematisk ser situationen ut att vara för
de funktionsnedsatta, där utfallen inte bara är svaga utan också
tenderar att försämras över tid. Ekonomisk-politiska åtgärder bör
fokusera på åtgärder avgränsade till grupper som har faktiska
problem att etablera sig på arbetsmarknaden, t.ex. gruppen unga
med funktionsnedsättningar. Vår analys visar att det är relativt
rättframt att identifiera sådana grupper.
När det gäller dessa svagare grupper kan vi identifiera ett antal
marginaler där politiken kan göra skillnad. En sådan marginal är
andelen ungdomar som lämnar grundskolan utan behörighet till
nationella gymnasieprogram. Vi ser tydligt i vår analys att denna
grupp – vare sig vi talar om inrikes- eller utrikesfödda eller unga
med respektive utan funktionsnedsättningar – löper en förhöjd risk
att möta problem längs vägen från skola till arbetsliv. Generellt
pekar detta på ett behov av tidiga insatser: tidig upptäckt av vilka
som riskerar att misslyckas i skolan och tidiga insatser för att
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minska risken för misslyckande. Vi vet också att unga med
utländsk bakgrund, unga med funktionsnedsättningar och unga
från hem med mindre studievana är överrepresenterade bland dem
som misslyckas i skolan. Kunskap om vilka grupper som riskerar
att misslyckas i skolan kan utnyttjas när resurser fördelas mellan
olika skolor.
Vi vill även påpeka att det faktum att det går sämre på
arbetsmarknaden för unga utan fullständiga gymnasiebetyg inte
nödvändigtvis innebär att insatser som syftar till att unga som
misslyckats i skolan ska förmås att gå tillbaka till skolan och skaffa
fullständiga gymnasiebetyg är en effektiv väg att gå. Effekten av att
i efterhand läsa in den skolkompetens man inte lyckades få under
ordinarie skolgång har så vitt vi vet ännu inte analyserats.
En annan marginal är den som handlar om problem med att
klara gymnasiet med fullständiga betyg. I rapporten redovisar vi
forskning som tyder på att såväl ett stort teoretisk innehåll i de
yrkesförberedande gymnasieprogrammen som de målrelaterade
betygen kan utgöra hinder. Det finns också forskning som pekar på
att övergången från skola till arbetsliv underlättas av att yrkesutbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket den svenska yrkesutbildningen på gymnasienivå endast är i relativt liten utsträckning.
Mer arbetsplatsförlagd praktik inom yrkesutbildningarna skulle
därmed kunna vara en väg framåt.
När det gäller arbetsmarknadspolitiken är en första insikt att de
flesta unga huvudsakligen behöver söka jobb på ett ändamålsenligt
sätt för att övergången från skola till arbetsliv ska bli någorlunda
smidig. Andra insatser än att hjälpa och förmå unga att söka jobb
bör reserveras för den mindre grupp unga som behöver mer.
Utifrån våra kunskaper om arbetsmarknadspolitikens effekter kan
vi normalt förvänta oss att insatser som t.ex. praktik, utbildning,
intensifierad arbetsförmedling eller subventionerade jobb kan
underlätta för dem som annars riskerar att bli eller är långvarigt
arbetslösa.
Befintliga utvärderingar av arbetsmarknadspolitiken tyder på att
arbetsmarknadsutbildning generellt som bäst har måttliga effekter
för unga. Detta är naturligt, då de flesta unga, även unga utan
fullständiga gymnasiebetyg, har utbildningar där bäst före-datum
inte har passerats. Praktik tycks fungera bäst för dem som står
relativt nära arbetsmarknaden eftersom den ger denna grupp
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möjlighet att visa upp sina färdigheter för presumtiva arbetsgivare.
De två typer av insatser som enligt tillgänglig forskning tycks vara
mest effektiva för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden är
intensifierad arbetsförmedling och subventionerade anställningar.
Vår genomgång av anställningsskydd och lönebildning tyder på
att det finns negativa effekter på ungas etablering på arbetsmarknaden av ett strikt anställningsskydd och av höga minimilöner. Däremot finns det ingenting i den forskning vi känner till
som tyder på att dessa effekter skulle spela någon stor roll. Ett
ganska påtagligt uttryck för detta var de enligt tillgänglig forskning
modesta sysselsättningseffekter som reducerade arbetsgivaravgifter
för unga hade.
Slutligen påpekar vi att det finns skäl att gå vidare och fördjupa
kunskaperna om gruppen unga med funktionsnedsättningar
eftersom vi i rapporten dokumenterar att allt färre i denna grupp
lämnar gymnasieskolan med slutbetyg och att anknytningen till
arbetsmarknaden över tid har kraftigt försvagats.
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