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Kort sammanfattning Resultatdialog 

 

Osäkra övergångar 

Var fjärde ung svensk (20-24 år) har saknar hel gymnasieutbildning. Projektet Osäkra 

övergångar handlar om karriärer i och efter ungdomsskolan för denna grupp unga och om 

lokala strategier och åtgärder för att förebygga skolmisslyckanden och underlätta övergångar 

till arbete och fortsatt utbildning. Det bygger på intervjuer med 100 unga vuxna och 45 

kommunföreträdare i 20 kommuner, på enkäter och databasmaterial. Några slutsatser: 

Skolmisslyckandet är oftast en långvarig process där många faktorer bidrar. Skolan brister i 

att tidigt upptäcka och ge stöd för den unges inlärning, och att hantera mobbning och skolk, 

även om enskilda vuxna kan ha stöttat. På kommunnivå ses specialpedagogik och vägledning 

som prioriterade insatser, men man vet föga om deras omfattning och kvalitet. Lokala 

åtgärder för att underlätta ungas etablering uppvisar alltför stora skillnader. Särskilt i mindre 

kommuner är styrningen svag och resurserna små, även om ungdomsrelaterade problem kan 

vara betydande.  
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Mål 
 
Projektet Osäkra övergångar hade som mål att fördjupa kunskaperna om (1) ungas karriärvägar i och efter 

ungdomsskolan, särskilt för unga som saknar fullständig gymnasieutbildning, (2) lokala strategier och 

åtgärder för att förebygga misslyckande i skolan och underlätta övergångar till arbete och fortsatt 

utbildning.  
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Resultat i korthet 

 Ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning är starkt överrepresenterade bland arbetslösa, 

socialbidragsmottagare och unga med aktivitetsstöd.  
 Att ha genomgått gymnasial yrkesutbildning är av stor betydelse för ungas etablering på 

arbetsmarknaden  
 Studieavbrott, eller (vilket är det vanligaste) att man går tre år eller längre men inte klarar alla 

ämnen föregås nästan alltid av en långvarig process där många faktorer samverkar. 
 Eleverna med inlärnings- och koncentrationsproblem hade av skolan som institution fått alltför lite 

och sent stöd för att de skulle kunna fullfölja sina studier med goda resultat. Åtgärderna mot 

mobbning och skolk var otillräckliga. Dock gav enskilda lärare och andra vuxna i många fall 

viktigt stöd och uppmuntran. 
 Vid 21-22 års ålder var knappt hälften öppet arbetslösa eller i åtgärd. En fjärdedel bedrev 

vuxenstudier. En fjärdedel hade antingen en reguljär anställning, oftast temporär, eller ett arbete 

med något slags offentligt stöd. 
 Problembilderna skiljer sig mellan kommunerna. Strukturella faktorer – arbetsmarknaden och 

ekonomin – är starkt begränsande enligt kommunföreträdarna, särskilt i de mindre kommunerna. 

Hälften anser att ungas bristande motivation är ett hinder för att fler ska få fullständig 

gymnasieutbildning. 
 De lokala strategierna och åtgärderna varierar starkt. Särskilt kommunens storlek påverkar hur 

styrande och aktiv den är för att höja andelen som går ut gymnasieskolan och för att underlätta 

övergången till arbete och/eller fortsatta studier. De stora kommunerna har oftare uttalade 

strategier och särskilt avsatta resurser i dessa avseenden än de mindre kommunerna, och kan 

utveckla fler åtgärdsformer.  
 Specialpedagogiska och vägledningsinsatser behandlas nästan aldrig i kommunens övergripande 

policies, trots att de uppfattas som prioriterade för att förbättre skolresultat och underlätta 

övergångar. På kommunnivå har man oftast ringa kännedom om omfattningen och kvaliteten på 

dessa insatser. 
   

 
Bakgrund 
 

Liksom i många andra länder har svenska ungdomars övergångar från skola till arbete, vuxenliv och 

ekonomiskt oberoende blivit allt mer utdragna, osammanhängande och riskfyllda under de senaste 

decennierna1. I synnerhet gäller det unga utan gymnasieutbildning, eftersom detta i praktiken är ett villkor 

för att få ett jobb idag. All forskning på området visar att korttidsutbildade har betydligt större svårigheter 

att etablera sig på arbetsmarknaden än de med längre utbildning, och därmed också löper ökade risker för 

arbetslöshet, lägre livsinkomster, social marginalisering och ohälsa2. Därför är det ett stort samhällsproblem 

att mer än en fjärdedel av de svenska 20 – 24 åringarna inte har klarat gymnasiet. Bland dessa är bl a barn 

till lågutbildade och låginkomsttagare, utrikes födda och unga med funktionshinder överrepresenterade. De 

lokala och regionala skillnaderna är stora3. 

Projektet Osäkra övergångar ska ses mot bakgrund av att kunskapen om vad som bidrar till att unga 

avbryter eller inte klarar sina studier och vad som främjar och försvårar dessa ungdomars etablering varit 

                                                 
1 Colley, H. et al. ,eds.(2007). Social inclusion for young people: Breaking down the barriers. Strasbourg Council of Europe Publishing; 

Walther, A. (2006). Regimes of youth transitions: Choice, flexibility and security in young people´s experiences  across different 
European contexts. Young, 14:2, 119–139; SOU 2013:74. Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd, samverkan. 

Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar. Stockholm: Fritzes. 
2 Wilson, S. J, et al (2011). Dropout prevention and intervention programs: Effects on school completion and dropout among school-aged 

children and youth. Campbell Systematic Reviews 2011:8; Dale, R. (2010). Early School Leaving. Lessons from research for policy 

makers. NESSE: An independent expert report submitted to the European Commission. European Commission. 
3 SOU 2013:74. 



fragmentarisk i det svenska fallet. Det finns åtskillig statistik och forskning om genomströmning och 

avbrott i gymnasieskolan å ena sidan och om mönster för ungas etablering i arbetslivet å den andra, 

men det har saknats forskning som mera samlat analyserar karriärerna i och efter skolan. Vidare är 

kunskapen om hur lokala aktörer hanterar övergångsfrågorna fragmentarisk, både i Sverige och 

internationellt och det finns få studier som jämförande analyserar lokala kontext i sådana avseenden. 

Genomförande 
Analysen av de ungas vägar genom skolan och övergångar till vuxenlivet grundades dels på information 

från PLACE-databasen, som innehåller befolkningsdata fr o m 1990 om bland annat utbildning, 

sysselsättning, familjesituation och geografisk plats. Dels intervjuades totalt 100 unga vuxna (21-24 år; 50 

män och 50 kvinnor), i regel flera gånger. Nitton av dessa hade gått i gymnasiesärskola – en bakgrund som 

antogs innebära liknande etableringssvårigheter som för de med ofullständiga gymnasiestudier. De unga 

kom från ett 20-tal kommuner som täcker alla kommuntyper. 

Studierna av lokala policies och åtgärder för att förebygga skolmisslyckanden och etableringsproblem 

byggde (1) på två enkäter till landets kommuner – en om kommunernas ansvar att hålla sig informerade om 

och erbjuda åtgärder till ungdomar under 20 år som varken arbetar eller studerar, och en om lokala 

strategier och åtgärder för att underlätta ungas övergångar. Den förra enkäten skedde i Skolverkets regi, 

men innehöll frågor från Osäkra-projektet. Den senare enkäten gjordes i projektets regi, men i samverkan 

med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  (2) Slutligen intervjuades ett 45-tal ledande politiker och 

tjänstemän i samma 20-tal kommuner som intervjuerna med de unga gjordes i.   

 

Resultat och diskussion 

A. Betydelsen av utbildningsresultat och skilda utbildningsvägar 

Vi finner att svenska ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning är starkt överrepresenterade 

bland arbetslösa, mottagare av försörjningsstöd (socialbidrag) och unga med aktivitetsstöd – en stödform 

som ersatt förtidspension för unga vuxna under 30 år. Mellan 2003 och 2011 ökade andelen unga (20 – 24 

år) som hade aktivitetsstöd med 80 procent. 

Analysen av PLACE-data visar också att gymnasial yrkesutbildning är av avgörande betydelse för ungas 

etablering på arbetsmarknaden och för ekonomiskt oberoende, vilket även framkommit i internationell 

forskning. Vår studie visar att också den svenska, skolbaserade yrkesutbildningen med ganska stora inslag 

av allmänna ämnen har denna effekt. Den gymnasiala yrkesutbildningen bidrar även till att kompensera för 

skillnader i social bakgrund och att minska sociala risker, såsom ekonomisk inaktivitet och långvarigt 

beroende av socialbidrag. Dessa effekter var också synliga bland unga vuxna 25-30 år.  

B. De unga om sina karriärvägar 

 
Intervjuerna med de hundra ungdomarna från vitt skilda delar av landet gav insikter i dynamiken bakom 

avhopp och skolmisslyckanden, och vad det betyder för karriären att ha en gymnasiesärskolebakgrund. Det 

finns en vanlig föreställning att ofullständig utbildning främst handlar om skoltrötthet och bristande 

motivation hos unga.  Vår studie visar tydligt att studiemisslyckandet – avbrott, eller, vilket är det 

vanligaste, att man går tre år eller längre men inte klarar alla ämnen – nästan alltid föregås av en långvarig 

och komplex process. Ett antal faktorer samverkar och bidrar till att begränsa individens handlingsfrihet. 

Hit hör problem i familjen (arbetslöshet, sjukdom, alkohol- eller drogmissbruk, många uppbrott och 

flyttningar), ibland också egna missbruks- och psykiska problem eller ohälsa, skolk, mobbning i skolan av 

jämnåriga och en känsla av att behandlas som ”annorlunda” av lärare. Hon många av de intervjuade 

upptäcktes ADHD, dyslexi och liknande funktionshinder först sent, ibland efter tolv års skolgång. I vissa 

fall upptäcktes inlärnings- och koncentrationssvårigheter redan tidigt, men de unga beskrev skolans insatser 



som otillräckliga.  Självförtroendet dalade, och de unga uppfattade sig själva som misslyckade i skolan. De 

gav dock inte uttryck för att vara hjälplösa offer, utan anklagade sig själva för att ha ansträngt sig för lite. 

En majoritet av ungdomarna karakteriserar låg- och mellanstadiet som en positiv tid då studierna gick 

ganska bra. En mindre grupp berättar dock om att de hade inlärningsproblem redan tidigt. Under högstadie- 

och gymnasietiden ökade problemen när eleverna förväntades vara betydligt mer självstyrande och 

klasserna ofta växte. Vi drar slutsatsen att skolan som institution har gett dessa unga alltför lite och sent 

stöd för att de ska kunna fullfölja sina studier. Åtgärderna mot mobbning och skolk är otillräckliga. Våra 

resultat vad gäller den svenska skolans insatser överensstämmer väl med många inspektions- och 

utvärderingsrapporter från Skolverket och Skolinspektionen. Det bör dock noteras att många unga talar om 

enskilda lärare och annan skolpersonal som varit viktiga för dem; sådana vuxna har sett den unge, 

uppmuntrat, gett stöd och struktur.  

Trots att de ungas föräldrar i regel är lågutbildade, har ringa resurser i övrigt och inte sällan beskrivs som 

dysfunktionella, upplevs de – i all synnerhet mödrarna – påfallande ofta som uppmuntrande och stöttande. 

Att lämna gymnasiet blev inte den positiva vändpunkt som de unga hade trott. Vid 21-22 års ålder var 

bara 15 av 100 anställda, oftast temporärt, på den reguljära arbetsmarknaden. Ungefär lika stor andel (13 

unga, en majoritet f d gymnasiesärskoleelever) hade någon form av skyddad anställning. Ungefär en 

fjärdedel av alla bedrev vuxenstudier. Knappt hälften var öppet arbetslösa eller ingick i något 

ungdomsprogram (tabell 1).  
 

Tabell 1. Huvudsaklig aktivitet ( ≥50% av heltid) vid första intervjutillfället, genomsittsålder 21,5 år)  

N = 100. 

 

Grupp Totalt 

antal 

Studier Ord för-

värvsarbete 

Anställn m 

offentl stöd* 

arbetslösa, 

ungdomsåtg 

Annat** 

 

Alla 

 

100  

 

23 

 

15  

 

13 

 

47 

 

2 

Män 50 7 6 7 30 0 

Kvinnor 50 16 9 6 17 2 

Icke-europeisk 

bakgrund 

31 6 8 

 

5 10   

 

2 

F d gymnasie-

särskola 

19 0 0 9 8 2 

* längre än 6 månader; ** föräldra- eller sjukledighet 

 
En betydligt större andel av männen var arbetslösa och i åtgärd än de unga kvinnorna, som oftare studerade. 

Notabelt är att unga vuxna med icke-europeisk bakgrund förvärvsarbetade i högre grad och var arbetslösa i 

mindre utsträckning än gruppen som helhet4. Det är anmärkningsvärt att ingen av de f d 

gymnasiesärskoleeleverna studerade eller hade en reguljär anställning.  

 

C. Lokala problembilder, strategier och åtgärder 

 

Problembilderna 

Svenska kommuner har relativt stor frihet att utifrån skilda lokala förhållanden utveckla strategier och 

åtgärder för att stödja ungdomars vägar genom skolan och därefter. Våra enkätstudier visar emellertid att 

åtgärderna varierar mer än vad som är försvarbart från ett sådant perspektiv, och att möjligheterna att sätta 

in sådana insatser ofta är klart snävare i de mindre kommunerna utanför de tätbefolkade regionerna än i 

storstadsområdena. Strukturella faktorer – det lokala näringslivet och arbetsmarknaden samt den 

kommunala ekonomin – är starkt begränsande enligt kommunföreträdarna. Ekonomin tas främst upp i de 

mindre kommunerna. Ungas bristande motivation är dock det som flest (cirka hälften) nämner som 

                                                 
4 En doktorsavhandling läggs fram våren 2016 som närmare analyserar övergångarna för denna grupp av ungdomar (Lindblad, M. ’De 

förstod aldrig min historia’. Berättelser av unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund och oavslutad gymnasieutbildning. Umeå Universitet. 



försvårande för att höja andelen med fullständig gymnasieutbildning. Omvänt nämns nästan aldrig politisk 

oenighet som ett hinder i de aktuella ungdomsfrågorna.   

 

Styrningen 

Det är mindre vanligt med kommunal styrning i övergångsfrågorna i form av övergripande mål, 

utvärdering, riktade resurser och/eller en gemensam organisation. I stället hanteras frågor såsom att höja 

andelen som klarar gymnasiet, att minska andelen som varken studerar eller arbetar och att erbjuda 

lämpliga åtgärder i regel inom skilda förvaltningar och nämnder. Inom utbildningssektorn ses oftast 

långtgående decentralisering av ansvar till rektorerna på skolorna, t ex vad gäller resursfördelning, 

specialpedagogiska insatser och studie- och yrkesvägledning. I intervjuerna med beslutsfattarna i 20-talet 

kommuner syns tydligt starka uppdelningar och glapp. Det är sällsynt att det finns en samlad kommunal 

organisation som omspänner hela ungdomsperioden. Samarbetet inom kommunen, t ex mellan skola och 

socialtjänst, och utåt med Arbetsförmedlingen (Af), arbetsgivare och andra externa aktörer, är ofta 

sparsamt. Sextio procent av kommunerna avsätter särskilda medel i sina ordinarie budgetar för att hantera 

ungas övergångar från skola till arbete, och cirka 40 procent har tidsbegränsade ungdomsprojekt, oftast 

finansierade med EU-medel, enbart eller tillsammans med egna medel. Resurser som specifikt adresserar 

ungdomar är mer vanliga i de större kommunerna och kommuner med relativt höga nivåer av 

ungdomsproblem (arbetslöshet, socialbidragsberoende, m m). Här kan man också sätta in den största 

arsenalen av åtgärder för unga som inte klarat skolgången. Stabiliteten och uthålligheten i den lokala 

övergångspolitiken framstår ofta som begränsad, särskilt i de mindre kommunerna. Dessa är i regel 

beroende av tidsbegränsade projektanslag och kan se sig tvingade att lägga ner sina ungdomsinsatser när 

projektet är slut.  

Vi drar slutsatsen att kommunstorleken är den faktor som främst påverkar hur styrande och aktiv 

kommunen är för att höja andelen som går ut gymnasieskolan och för att underlätta övergången till arbete 

och/eller fortsatta studier. De stora kommunerna har oftare mer utvecklade mål och strategier och särskilt 

avsatta resurser i dessa avseenden, de utvärderar i högre grad sitt arbete och utvecklar en större bredd på 

sina insatser för unga. 

 

Strategier och åtgärder 

Tre fjärdedelar av kommunerna har explicita mål att höja andelen gymnasieutbildade ungdomar, och en 

lika stor andel sätter in åtgärder för de unga som inte klarat detta – vanligen inom ramen för det 

individuella programmet (fr o m 2011 fem introduktionsprogram) och vägledning. Vuxenutbildning och 

vägledning erbjuds i åtta av tio kommuner till unga vuxna över 20 år som saknar fullständig grund- och 

gymnasieutbildning. Med få undantag innefattas emellertid inte specialpedagogiska och 

vägledningsinsatser i kommunens övergripande policies utan organiseras på den enskilda skolorna. 

Följaktligen har man oftast ringa kännedom på kommunnivå om omfattningen och kvaliteten på dessa, som 

man uppfattar, centrala verksamheter. 

 Åtta av tio studerade kommuner driver lokala arbetsmarknadsenheter för att komplettera den statliga 

arbetsförmedlingen. Dessa kommuner vill hellre stötta ungdomar i övergångarna från skolan till 

arbetsplatserna och i att nå ekonomiskt oberoende genom att erbjuda olika slags praktik, utbildning och 

träning än att bara betala försörjningsstöd till de som är arbetslösa. På grund av sin ansträngda ekonomi 

avstår ofta mindre kommuner från att arbeta med de äldre ungdomarna (20-24 år) utan arbete och ser detta 

som ett ansvar för Af. De större kommunerna arrangerar oftare en uppsättning av ungdomsåtgärder, som 

vanligen innefattar arbetsintroduktion med motivationshöjande och jobbsökaraktiviteter och praktik. Under 

senare år har också unga i de större städerna erbjudits ”riktiga”, avlönade jobb på 6 till 12 månader och 

därigenom erhållit en meriterande arbetslivserfarenhet, och om så behövs kvalificerar för a-kassestöd. Detta 

skiljer sig starkt från trenden under de senast årtiondena att ”aktivera” unga till att söka jobb genom att ge 

mycket begränsad ersättning i ungdomsåtgärder. Inga större utvärderingar av de kommunala 

ungdomsjobben har hittills gjorts, men resultaten hittills pekar i positiv riktning. 
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