


Uppdrag:
Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.



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 (48 300 kr 2021)
2) Inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 
60 timmar.

2019 handlade det om ca 145 000 personer som befann sig i denna livssituation.

Källa: https://www.mucf.se/uvas-statistik
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• Ofullständig skolgång

• Socio-ekonomisk bakgrund

• Tidigt föräldraskap

• Psykisk ohälsa

• Bostadsort

Andra överrepresenterade
• Personer med funktionsnedsättning

• Utrikesfödd eller nyanlända

• Sexuell läggning, könsidentitet och 
könsuttryck som bryter mot normen

Riskfaktorer



Framgångsfaktorer
• Bra bemötande

• Individcentrerat arbetssätt 

• Långsiktighet

• Helhetssyn

• Flexibilitet

• Kartläggning och uppföljning

• Samverkan

Framgångsfaktorer

• Bra bemötande

• Individcentrerat arbetssätt 

• Långsiktighet

• Helhetssyn

• Flexibilitet

• Kartläggning och uppföljning

• Samverkan



Rapport om unga som varken arbetar eller 

studerar som släpptes 2 december 2020

Finns att ladda ned på MUCF:s hemsida



Rapporten belyser heterogeniteten inom gruppen unga som varken arbetar 
eller studerar

• Använder registerdata från Statistiska centralbyrån för alla unga 16-29 

år för tidsperioden 2004-2017

• 70 000 unga 16-24 år varken arbetade eller studerade år 2004 

• Vi följer deras etableringsprocesser tills de är 29 år gamla

I rapporten följer vi unga i uvas-gruppen över tid



Fyra undergrupper av unga som varken arbetar eller studerar

Korttids-Uvas: var Uvas under 
mindre än 25 procent av 
uppföljningsperioden, 1-2 år.

Medellångtids-Uvas: var Uvas 25–75 
procent av uppföljningsperioden, 2-
8 år. En sammanhållen period i Uvas.

Återkommande Uvas: har trätt in och 
ut ur Uvas-gruppen och varit Uvas 
under minst två olika perioder. Lika 
lång tid i Uvas-gruppen som 
medellångtids-Uvas.

Långtids-Uvas: var i Uvas-gruppen 
under 75 procent eller mer av 
uppföljningstiden, 5-11 år.



Risk för långvarigt utanförskap för flera unga 

• Två av tre ungdomar med psykisk ohälsa lämnar inte uvas-gruppen 

under de nio till tretton år som rapporten följde dem. (sida 20) 

• De bakgrundsfaktorer som ökar risken att bli långtids-uvas är att ha 

en funktionsnedsättning eller sjukdom som medför nedsatt 

arbetsförmåga och att ha psykisk ohälsa. (sida 9)







Samverkan med civilsamhället 

• Civilsamhällets spelar en viktig roll för att nå alla i uvas 
gruppen 

• Informellt lärande, samhällsengagemang, 
nätverksbyggande 

• Civilsamhälle ”på paus” under pandemin 



Tack för att ni lyssnade!

Vid frågor eller intresse av en workshop med 

MUCF kontakta:
uvas@mucf.se

petter.berg@mucf.se
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