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REMISSVAR  

Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och 

samverkan (SOU 2013:74) 

 

Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att minska andelen ungdomar 

som varken arbetar eller studerar. Under de senaste tio åren har den 

varierat mellan 7 och 10 procent av unga i åldern 15-24 år. Förslagen avser 

tre områden: indikatorer och uppföljning, bättre kunskapsutveckling samt 

utvecklad och förstärkt samverkan.  

Sacos synpunkter på betänkandet 

Arbetet för att minska gruppen unga som varken arbetar eller studerar och 

med att underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv behöver 

förstärkas. En förutsättning för detta är goda kunskaper om hur gruppen 

ser ut. Mot bakgrund av att arbetslöshetsmåttet inte fångar alla aspekter av 

ungas arbetsmarknadssituation tillstyrker Saco utredningens förslag att 

Statistiska centralbyrån (SCB) årligen ska ta fram en indikator baserad på 

Arbetskraftsundersökningarna. Saco tillstyrker vidare att regelbundna 

registerbaserade analyser ska genomföras av Ungdomsstyrelsen och att 

SCB:s och Skolverkets uppföljningar av gymnasieelever efter examen ska 

kompletteras med de ungdomar som avbrutit eller aldrig påbörjat en 

gymnasieutbildning. Saco vill här särskilt hänvisa till bifogat 

remissyttrande från Lärarnas Riksförbund om behovet av att samla in och 

analysera orsakerna till ungdomars avhopp från gymnasiet. Liksom 

Akademikerförbundet SSR anser Saco att ungas arbetsmarknadsinträde i 

första hand är en utbildningsfråga snarare än en arbetsmarknadsfråga, och 

att andelen ungdomar som lämnar gymnasiet utan att ha klarat av sina 

studier måste minska (se bifogat remissyttrande).  
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Utredningen konstaterar att det pågår en mängd olika insatser riktade mot 

arbetslösa ungdomar. Flera olika aktörer är involverade; statliga 

myndigheter, kommuner och privata aktörer. Insatserna överlappar ofta 

varandra och samordnas inte. Dessutom saknas kunskap om insatsernas 

effekter på arbetsmarknadsinträde och inkomster. Saco delar denna 

uppfattning.  

 

Utredningen föreslår därför ett antal åtgärder för bättre 

kunskapsutveckling: Statskontoret ska analysera Arbetsförmedlingens 

nuvarande arbete riktat mot utredningens målgrupp, Socialstyrelsen ska 

utveckla sin webbaserade kunskapsguide angående 

arbetsmarknadsinsatser för unga personer med ekonomiskt bistånd, 

Sveriges Kommuner och Landstings överenskommelse med staten om 

evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ska utvidgas 

till att omfatta även arbetsmarknadsinsatser för ungdomar med 

ekonomiskt bistånd, effektstudier ska genomföras av Socialstyrelsen eller 

annan lämplig myndighet och Skolforskningsinstitutet ska sammanställa 

kunskap avseende metoder att förebygga avhopp från skolan. Saco 

tillstyrker samtliga dessa förslag men finner det samtidigt förvånande att 

utredningen inte också föreslagit att Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärderings (IFAU:s) kompetens på området ska 

tillvaratas. IFAU har genom sin verksamhet stor kunskap om ungdomars 

arbetsmarknadsinträde och om Arbetsförmedlingens verksamhet och 

metoder för effektutvärderingar. 

 

Saco instämmer i utredningens bedömning att samverkan mellan olika 

aktörer på området måste förstärkas.  

 

Inkomna remissvar från Akademikerförbundet SSR och Lärarnas 

Riksförbund biläggs. 
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