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Vad händer nu?
Den pågående krisen förväntas få negativa effekter på individernas möjlighet att fullfölja sina
gymnasieutbildningar, delvis som följd av att utbildningen skett på distans. En fullföljd
gymnasieutbildning är den viktigaste faktorn för att individen ska kunna etablera sig på
arbetsmarknaden och förutom att gruppen utan gymnasieutbildning förväntas öka så varnar
Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) bland annat för att individer
som varken arbetar eller studerar kan komma att bortprioriteras när kommunernas
kostnader för försörjningsstöd ökar.
https://www.mucf.se/sites/default/files/bedomning_av_coronakrisens_konsekvenser_for_un
gas_etablering.pdf

Vad kan vi säga om effekterna i Sörmland?
Exakt hur stora effekter det har eller kommer att få i Sörmland vet vi inte ännu men vi kan
beskriva de förutsättningar som Sörmland tog med sig in i krisen. I den här
sammanställningen redogörs för hur stor andel av individer i åldrarna 16-29 år som varken
arbetar eller studerar i respektive kommun (UVAS). Gruppen beskrivs också efter
sammansättning sett till kön, ålder och utbildningsbakgrund. Vidare ges en grov bild av hur
stor del av gruppens (UVAS) inkomster som kommer från ekonomiskt bistånd i relation till
inkomster från kapital och förvärvsarbete.

Gymnasieresultat
Genomförda gymnasiestudier är som sagt det enskilt viktigaste faktorn för att individens
etablering på arbetsmarknaden och andelen som klarar sina studier idag är därför en
indikation på hur stort problemet med UVAS blir i framtiden. Kvinnor klarar generellt sina
gymnasiestudier i högre utsträckning än män. Skillnaderna mellan könen är i flera fall större
än de mellan kommunerna. Det är dock svårt att peka på några generella trender de
senaste åren och många kommuner är för små för att enskilda förbättringar/försämringar
ska kunna tolkas men värt att notera är att 6 av 9 kommuner i Sörmland hade sämre
resultat än riket 2019.

Källa: Kolada

UVAS i Sörmland; kön och bakgrund
Hur stor andel av individerna som varken arbetar eller studerar varierar mellan
kommunerna. Gemensamt för samtlig kommuner är att det är högre andel bland individer
med utländsk bakgrund (individer som är utrikes födda eller har minst en förälder som är
utrikes född) som räknas som UVAS. I de flesta kommuner är det också något större antal
kvinnor än män som räknas som UVAS. Som referens låg rikets medel för hela gruppen
(individer 16-29 år) på omkring 8 procent 2017.

Källa: Sörmlandsdatabasen, SCB, egen bearbetning

UVAS i Sörmland: ålder, kön och bakgrund
Volymerna är störst bland kvinnor i den övre delen av åldersspannet medan männens andel
per åldersgrupp är högre i de lägre åldrarna. I den övre delen av åldersspannet ökar också
andelen kvinnor med utländsk bakgrund medan volmfördelningen bland männen är relativt
likartad. Det stärker också bilden av att det i regel tar längre tid för utrikes födda kvinnor än
män att komma i sysselsättning.

Källa: Sörmlandsdatabasen, SCB, egen bearbetning

UVAS i Sörmland: Studiebakgrund
Bland de två vanligaste utbildningsinriktningarna (bred, generell utbildning samt Okänd)
hittar vi större delen av de som saknar uppgift eller har förgymnasiala utbildningar i
diagrammet som visar utbildningsnivå. Det är inte helt oproblematiskt att dela upp gruppen
16-29år på utbildningsnivå- och/eller inriktning och resultaten bör därför tolkas försiktigt.
Med tanke på vad vi såg i åldersfördelningen så rör det sig dock inte primärt om individer
som med anledning av ålder inte kunnat genomföra gymnasiala eller eftergymnasiala
studier.
Utbildningsinriktning

Antal

Bred, generell utbildning

2 218

Okänd

1 176

Teknik och teknisk industri

345

Konst och media

267

Företagsekonomi, handel och administration

210

Personliga tjänster

177

Hälso- och sjukvård

155

Socialt arbete och omsorg

114

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

110

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

99

Pedagogik och lärarutbildning

42

Data

40

Humaniora

38

Transporttjänster

36

Samhälls- och beteendevetenskap

30

Material och tillverkning

15

Övriga

39

Källa: Sörmlandsdatabasen, SCB, egen bearbetning

UVAS i Sörmland: inkomst
Det tycks som att gruppen UVAS är mest beroende av ekonomiskt bistånd för att klara sitt
uppehälle i Vingåker, där medelvärdet var omkring 11 500 sek/per person och år 2018. På
gruppnivå motsvarade ekonomiskt bistånd omkring 18 procent av gruppens totala inkomst.
Motsvarande summa för Gnesta var omkring 3 000 sek och utgjorde där omkring 5 procent
av gruppens totala inkomst.
Att ekonomiskt bistånd utgör en så pass liten andel av gruppens inkomster innebär troligen
att gruppen har inkomster från andra källor. För vissa består dessa i transfereringar som inte
syns i offentlig statistik, t.ex. ekonomiskt stöd från föräldrar. För andra finns förklaringen
troligen i tillfälliga arbeten. Tillfälliga arbeten som nu riskerar att försvinna. Det finns därför
anledning att titta närmare på gruppen i respektive kommun.
Personer

Total
inkomst

Inkomst från
Andel ekonomiskt
ekonomiskt
bistånd
bistånd

Vingåker

191

108905

19059

Gnesta

197

122795

5476

4,5%

Nyköping

882

535427

57407

10,7%

Oxelösund

219

137908

9544

6,9%

Flen

325

158741

16193

10,2%

Katrineholm
Eskilstuna

17,5%

680

407854

46116

11,3%

1898

1108702

138759

12,5%

Strängnäs

564

302891

33608

11,1%

Trosa

155

101990

10128

9,9%

Källa: Sörmlandsdatabasen, SCB, egen bearbetning

Summerande reflektioner
Sörmland har ett sämre utgångsläge än flera andra län, med en lägre examinationsgrad i
gymnasieskolan än rikets medel. Statistiken indikerar att problemet är större för gruppen
utrikes födda och att det finns en tydlig könsaspekt. Kvinnor med utländsk bakgrund i det
högre delen av åldersspannet tycks haft svårare att påbörja utbildning eller hitta ett arbete.
Hur det slår mot enskilda kommuner varierar och det är också stora skillnader sett till i vilken
grad UVAS är beroende på ekonomiskt bistånd. Krisen riskerar att öka klyftorna mellan
såväl kommuner som grupper inom kommunerna.

