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Förord 

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska enligt reger-
ingens direktiv se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och 
arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som kan leda 
till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. De föränd-
ringar som kan bli aktuella ska bidra till ökad sysselsättning och 
hållbara statsfinanser på lång sikt. 

Med syfte att inbjuda till bred debatt och för att skapa ett 
mångfacetterat underlag inför kommitténs betänkanden har en rad 
underlagsrapporter beställts från forskare, myndigheter och andra 
aktörer med kunskaper om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. 
Analyser, slutsatser och rekommendationer i dessa underlags-
rapporter står för respektive författare och delas nödvändigtvis inte 
av den parlamentariska kommittén. 

Under senare år har unga och unga vuxna som beviljas 
aktivitetsersättning uppmärksammats allt mer. I denna rapport 
diskuterar och analyserar Jonas Olofsson och John Östh utveck-
lingen av förtidspension och aktivitetsersättning bland unga i 
Sverige mot bakgrund av internationella erfarenheter. En 
huvudfråga är i vilken utsträckning förändrade villkor och krav på 
arbetsmarknaden har bidragit till det ökade antalet unga och unga 
vuxna med aktivitetsersättning.  

Rapporten bekräftar att unga med låg utbildning, tidigare 
arbetslöshetsperioder och försörjningsproblem är överrepresen-
terade bland dem som beviljas aktivitetsersättning. Författarnas 
slutsats är att den ökning av antalet unga och unga vuxna med 
aktivitetsersättning som har kunnat urskiljas med stor sannolikhet 
kan relateras till inträdeshinder på arbetsmarknaden och en 
benägenhet att medikalisera i grunden sociala problem. 

Detta är den femte rapporten in den serie underlagsrapporter 
som kommittén ger ut. Rapporten har tagits fram av Jonas 
Olofsson och John Östh som båda är verksamma i ett forsknings-
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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att diskutera och analysera förekomsten av 
förtidspension och aktivitetsersättning bland unga och unga vuxna 
i Sverige.1 Utvecklingen i Sverige speglas utifrån ett internationellt 
perspektiv. En övergripande fråga i rapporten är om de senaste 
årens ökning av antalet unga med aktivitetsersättning kan relateras 
till socioekonomiska bakgrundsfaktorer och förhållanden på 
arbetsmarknaden. 

1. System med förtida pension 

Formerna för förtida pension varierar men företeelsen finns i alla 
med Sverige jämförbara länder. I OECD:s medlemsländer och 
inom EU(15) minskade andelen sysselsatta bland män i ålders-
gruppen 55–64 år med ungefär 20 procentenheter från 1970 till år 
2000. I internationella studier har omfattningen och betydelsen av 
förtida pension relaterats till olika länders välfärdspolitiska 
modeller. I Sverige har sysselsättningsgraden bland äldre legat på en 
hög nivå, men system med förtida pensionering har ändå haft en 
betydande omfattning. Från början av 1970-talet fram till början av 
1990-talet var det också tillåtet att förtidspensionera individer på 
grund av arbetslöshet. Under senare decennier har villkoren för att 
bevilja förtida pension skärpts, men det är först under senare år 
som det går att urskilja en påtaglig minskning av antalet personer 
som beviljas förtidspension/sjukersättning. Även internationellt 
går det att se ett trendbrott vad gäller förtidspensionering av äldre. 
Den ökning av antalet förtidspensionärer som kunde urskiljas från 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet har brutits. Samtidigt 
kan man emellertid urskilja ett annat trendbrott: antalet unga som 
beviljas förtidspension har ökat i många länder. I Sverige har det 
                                                                                                                                                               
1 I Sverige har begreppet förtidspension ersatts av uttrycken sjukersättning (för de över 30 
år) och aktivitetsersättning (för dem under 30 år). 
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tagit sig uttryck i ett ökat antal unga och unga vuxna med 
aktivitetsersättning. En huvudfråga i rapporten är om detta trend-
brott kan ses i perspektivet av tilltagande etableringsproblem för 
unga på arbetsmarknaden. 

2. Förtida pension av unga och unga vuxna 

Enligt en studie hade 1,5 procent av de unga och unga vuxna i 
OECD:s medlemsländer beviljats förtidspension år 2007. Andel-
arna varierar mellan länderna, men ökningstakten har varit mycket 
stark. Mönstret är väldigt tydligt i de nordiska länderna. Från 
mitten av 1990-talet till 2007 ökade antalet personer i åldrarna 20–34 år 
med förtida pension med 5 procent i Finland och drygt 10 procent i 
Danmark. I samma åldersgrupp var ökningen 45 procent i Norge och 
80 procent i Sverige! 

Ett förhållande som framhålls allt mer som förklaring till förtida 
pensionering är en tilltagande psykisk ohälsa bland unga. Studier 
talar också för att en relativt hög andel unga i Sverige och de andra 
nordiska länderna upplever sig drabbade av ohälsoproblem jämfört 
med andra länder inom EU. I tidigare forskningsstudier och 
utredningar om förtida pension bland unga i Sverige kan man också 
urskilja betydelsen av psykisk ohälsa. Men studierna talar också för 
att andra bakomliggande faktorer måste lyftas fram: låg utbild-
ningsnivå, arbetslöshet och mindre privilegierade familjeför-
hållanden. Studierna ger en förhållandevis tydlig bild av att ogynn-
samma socioekonomiska förhållanden och begränsade möjligheter 
på arbetsmarknaden tycks ha karakteriserat gruppen unga med 
förtidspension från 1970-talet och framåt. Det talar också för att de 
ohälsofaktorer som anges som formella skäl till förtida pension 
måste granskas kritiskt. Det kan handla om att andra typer av 
sociala problem omtolkas och omformuleras i medicinska termer. 

3. Förändrade utbildningskrav och förutsättningar på 
arbetsmarknaden 

Internationella liksom svenska översikter illustrerar att följd-
effekterna av att inte ha fullbordat en utbildning på grundläggande 
och gymnasial nivå blir allt mer negativa. Därför är det också 
oroväckande att gruppen som inte fullföljer en utbildning på 
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gymnasial nivå är så pass stor. Det handlar om mer än var femte 
individ. De förändrade kraven på arbetsmarknaden innebär att 
utrymmet i arbetslivet för unga med en utbildning som understiger 
gymnasial nivå har blivit allt mer begränsat. Det handlar om 
effekter av datoriseringen och förändrade sätt att organisera arbetet 
liksom om ökade krav på kommunikationsförmåga och social 
kompetens. 

Följer man statistiken kan man konstatera att unga i Sverige 
som inte har en fullbordad gymnasieutbildning är kraftigt 
överrepresenterade bland arbetslösa och bland dem som uppbär 
försörjningsstöd. Men man kan också urskilja en mycket kraftig 
överrepresentation bland dem som har beviljats aktivitetsersätt-
ning. År 2008 hade nästan 10 procent av de unga vuxna i åldrarna 
20–29 år som inte fullbordat en gymnasieutbildning beviljats 
aktivitetsersättning. Statistik från Arbetsförmedlingen bekräftar 
också att unga med svag utbildningsbakgrund drabbas av arbets-
löshet och långa arbetslöshetsperioder i allt högre utsträckning. 
Frågan är därmed om aktivitetsersättning skulle kunna ses i 
perspektivet av utstötning och utsortering från arbetsmarknaden – 
som en sistahandsåtgärd för svårplacerade individer som man inte 
ser några möjligheter att stödja via ordinarie arbetsmarknads-
politiska insatser? Under sådana omständigheter finns det också en 
uppenbar risk att de verkliga och bakomliggande sociala omstän-
digheterna förkläds i ett medicinskt språkbruk. 

4. Aktivitetsersättning sedan 2003 

Begreppet förtidspension har inte använts i den svenska lagstift-
ningen efter 2003. I stället talas det om aktivitetsersättning för 
personer under 30 år och sjukersättning för personer som är 30 år 
och uppåt. För att beviljas aktivitetsersättning krävs ingen perma-
nent nedsättning av arbetsförmågan. Det räcker med att arbets-
förmågan bedöms som nedsatt under ett år. Dessutom kan 
aktivitetsersättning beviljas för personer som inte fullbordat en 
grundskole- eller gymnasieutbildning vid 20 års ålder. Antalet som 
beviljas aktivitetsersättning för förlängd skolgång har ökat påtag-
ligt. 

Mellan 2005 och 2010 minskade det totala antalet personer med 
sjuk- och aktivitetsersättning kraftigt. Orsaken till detta var det 
minskade antalet personer som beviljades sjukersättning. Däremot 
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ökade antalet personer med sjukersättning mycket starkt. I åldern 
20–24 år ökade antalet med aktivitetsersättning med 79 procent 
mellan 2003 och 2011. Motsvarande ökning i åldern 25–29 år var 
29 procent. Totalt uppbar 28 683 individer aktivitetsersättning i 
februari 2011. Det bör emellertid påpekas att regelförändringarna i 
sjukförsäkringen från 2008 har dämpat inflödet i aktivitets-
ersättning. Fler ansökningar om ersättning avslås i dag än tidigare. 

Kritiken mot systemet med aktivitetsersättning har varit stark. I 
en utredning som behandlade aktivitetsersättningen från 2008 – 
Brist på brådska (SOU 2008:102) – påpekades flera brister. 
Utredningen framhöll att lagstiftningens intentioner om uppfölj-
ning och aktivering av unga med aktivitetsersättning inte följdes. 
Vår statistiska undersökning bekräftar att gruppen unga och unga 
vuxna som beviljas aktivitetsersättning i hög grad kommer från 
mindre privilegierade socioekonomiska förhållanden. Föräldrarna 
har låg inkomst, ungdomarna själva är kraftigt överrepresenterade 
bland dem med högst grundskoleutbildning och bland arbetslösa. 

5. Slutsatser om aktivitetsersättning och lågutbildades etablerings-
möjligheter 

Vår slutsats är att den ökning av antalet unga och unga vuxna med 
aktivitetsersättning som har kunnat urskiljas med stor sannolikhet 
kan relateras till inträdeshinder på arbetsmarknaden och en 
benägenhet att medikalisera i grunden sociala problem. Vår under-
sökning bekräftar också att utbildningsnivå och socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer tycks spela en viktig roll för ”risken” att beviljas 
förtidspension/aktivitetsersättning. 

Vi föreslår också, avslutningsvis, några insatser för att underlätta 
för utsatta och svagt etablerade grupper att få erfarenhet från 
arbetslivet. Det handlar om att vidga kontaktytorna med arbets-
marknaden. För det första föreslår vi att en utbildningsgaranti ska 
införas som omfattar alla upp till 25 års ålder. Garantin ska omfatta 
ett ekonomiskt och praktiskt stöd för att individen ska kunna 
fullborde en utbildning på gymnasial nivå. För det andra föreslår vi 
att särskilda utbildnings- och jobbcenter etableras i kommunerna 
enligt ”en-dörr-in-konceptet”. Det handlar alltså om samordnade 
insatser över myndighetsgränser med fokus på både utbildning och 
arbete. För det tredje menar vi att arbetsmarknadens parter måste 
ta ett större ansvar för att underlätta etableringen i arbetslivet för 
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utsatta grupper, t.ex. unga med någon form av funktionshinder. 
Det handlar alltså inte i första hand om att tillföra mer ekonomiskt 
stöd eller tekniska hjälpmedel, t.ex. från Arbetsförmedlingens sida. 
Sådant stöd finns i hög grad redan i dag. Det handlar om att 
uppmuntra parterna att sluta kollektivavtal om grundläggande 
yrkesutbildning och introduktionsplatser. Omställningsavtalens 
räckvidd skulle kanske också kunna vidgas till att omfatta grupper 
som i dag står utanför arbetslivet. 



 



 15

Inledning 

Förtidspensionering av unga – en fråga om utsortering 
efter utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund?1 

Syftet med denna rapport är att diskutera och analysera utveck-
lingen av förtidspension2 och aktivitetsersättning bland unga och 
unga vuxna i Sverige. Gränsen för att betraktas som ung varierar, 
men vi kommer huvudsakligen att beröra villkoren för personer 
under 30 års ålder. Vi studerar förhållandena i Sverige mot bak-
grund av utvecklingen av förtidspensionssystem i länder med 
likvärdiga sociala och ekonomiska förutsättningar. Framställningen 
bygger på tidigare forskning, utredningar och egna statistiska 
bearbetningar. 

I Sverige liksom i andra länder inom EU och OECD-området 
har antalet unga som omfattas av förtidspension tenderat att öka 
under senare år samtidigt som den tilltagande förtidspensioner-
ingen av äldre, en trend som höll i sig från slutet av 1960-talet och 
början av 1970-talet, tycks ha brutits. En huvudfråga i rapporten är 
vilka ungdomar som förtidspensioneras. Hur ska man förstå betyd-
elsen av ohälsa i sammanhanget? Vilken betydelse har bristande 
sociala resurser, utbildning och familjebakgrund för sannolikheten 
att förtidspensioneras? Utbildningsbakgrunden kommer att ges 
särskilt utrymme i vår analys. 

En grundläggande hypotes i rapporten är att förändrade villkor 
på arbetsmarknaden och i arbetslivet har drivit fram förtidspension 
i större skala bland unga med svaga sociala resurser. Sociologer har 
kunnat urskilja ett mönster i äldre industrisamhällen med en till-
                                                                                                                                                               
1 Rapporten har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet ”Osäkra övergångar”, VR 
dnr 2009-59-64. Umeå universitet. 
2 I Sverige har begreppet förtidspension ersatts av uttrycken sjukersättning (för de över 30 
år) och aktivitetsersättning (för dem under 30 år). 
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tagande utsortering ur arbetskraften efter socioekonomiska linjer. 
Vilka mönster följer denna utsortering och exkludering bland unga 
och vilken betydelse har förtidspension och aktivitetsersättning i 
sammanhanget? 

I ett avslutande avsnitt resonerar vi om insatser för att under-
lätta etableringen på arbetsmarknaden för lågutbildade unga gene-
rellt, och då inkluderar vi även lågutbildade ungdomar med konsta-
terade ohälsoproblem och funktionshinder. Betydelsen av att 
mobilisera ett större engagemang från arbetsmarknadens parter 
framhålls särskilt. I grunden handlar det om att förändra och 
bredda dagens arbetsmarknadspolitiska ungdomsinsatser. 
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1 System med förtida pension 

Ett betydande antal personer i befolkningen som ännu inte har 
uppnått åldern för ålderspension beviljas varje år pension. 
Formerna för förtida pension varierar mellan de industrialiserade 
länderna, men möjligheter har funnits överallt. OECD har i flera 
studier pekat på att möjligheterna till tidig pension har haft 
betydande effekter på andelen förvärvsarbetande (OECD 2009). I 
OECD:s medlemsländer samt inom EU (15) minskade andelen 
sysselsatta bland män i åldersgruppen 55–64 år med ungefär 
20 procentenheter från år 1970 till år 2000. I flera länder balans-
erades nedgången delvis av en ökad förvärvsintensitet bland 
kvinnor, men i de länder där sysselsättningsnedgången var mest 
markant – det gällde framför allt länderna på den europeiska 
kontinenten – var ökningen av kvinnors sysselsättningsgrad 
svagast. I t.ex. Belgien, Frankrike och Holland uppgick den samla-
de nedgången av mäns sysselsättningsgrad – i åldrarna 55 till 64 år – 
till drygt 30 procentenheter under de tre decennierna efter 1970 
(OECD StatExtracts/LFS by sex and age). I dessa tre länder har 
också kvinnors sysselsättningsgrad genomgående varit låg. Det är 
naturligtvis inte så att möjligheterna till förtida pension förklarar 
hela denna nedgång, men den uppfattas som en mycket betydelse-
full faktor i sammanhanget. 

En sjunkande sysselsättningsgrad bland äldre kan uppfattas som 
problematisk av flera skäl. I de studier som OECD har tagit fram 
och i de politiska mål gällande sysselsättning som har formulerats 
inom EU är det framför allt ländernas förmåga att finansiera 
välfärdspolitiska åtaganden som står i förgrunden. En högre andel 
sysselsatta bland äldre anses nödvändig för att motverka de kost-
nadsdrivande effekterna av en ökad genomsnittsålder i befolk-
ningen, dvs. trenden mot fler äldre och försörjningsberoende i 
relation till antalet personer i förvärvsaktiva åldrar. 
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I internationellt jämförande studier har omfattningen och 
betydelsen av förtida pension relaterats till ländernas olika välfärds-
politiska modeller (Esping-Andersen 1995 & 2002; Ebbinghaus 
2006). I den kontinentala och sydeuropeiska socialpolitiska model-
len, baserad på en manlig familjeförsörjarnorm och långtgående 
anställningsskydd för sysselsatta män, har förtida pension tilläm-
pats mycket mer frekvent än i både de socialdemokratiskt präglade 
skandinaviska länderna och de mer marknadsliberala anglosaxiska 
länderna. Välfärdsforskaren Gösta Esping-Andersen har mot bak-
grund av detta talat om en strukturell kris för den kontinental-
europeiska välfärdsstaten: ”Europe’s welfare states have become 
‘pensioner’ states, not because ageing is more advanced than 
elsewhere, but rather because of their policy bias in favour of 
passive income maintenance and labour supply reductions” 
(Esping-Andersen 1995, s. 11). Den tilltagande skuldkrisen i flera 
sydeuropeiska länder skulle åtminstone delvis kunna förstås i ljuset 
av Esping-Andersens resonemang. Men samtidigt ska det alltså 
betonas att systemet med förtida pensioneringar har haft en 
mycket stor omfattning också i ett land som Sverige, dvs. även om 
andelen sysselsatta i högre åldrar legat på en mycket hög nivå 
jämfört med förhållandena på den europeiska kontinenten. Från 
början av 1970-talet till och med 1991 var det tillåtet att förtids-
pensionera äldre individer på grund av arbetslöshet, något som 
skedde i betydande omfattning. När den sistnämnda möjligheten 
kringskars i början av 1990-talet i samband med den dåvarande 
ekonomiska krisen, ökade i stället antalet äldre som beviljades 
ordinarie förtidspension (Wadensjö och Palmer 1996). Det sist-
nämnda illustrerar också att det inte alltid är självklart hur gräns-
linjen dras mellan medicinska och sociala bedömningar. Trenden i 
Sverige har varit mycket påtaglig: de formella villkoren för att 
bevilja förtidspension har skärpts stegvis under de senaste 20 åren, 
vilket betyder att de medicinska kriterierna har lyfts fram, men det 
är först under de allra senaste åren det går att urskilja en påtaglig 
minskning av antalet personer som beviljas förtidspension i högre 
åldrar. 
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Motiven för tidig pensionering 

När möjligheterna till förtida pension utvidgades i flera länder från 
början av 1970-talet och framåt framhölls ofta två avgörande motiv 
bland de politiska beslutsfattarna. För det första ansågs det 
nödvändigt att hantera de omställningsproblem som drabbade den 
äldre arbetskraften i spåren av ekonomisk omvandling och kriser 
inom gamla industribranscher, och för det andra föreställde man sig 
att äldres utträde ur arbetskraften skulle förbättra sysselsättnings-
möjligheterna för yngre och minska den höga ungdomsarbets-
lösheten. 

Detta innebar således att ohälsa och medicinska kriterier blev allt 
mindre avgörande för pension jämfört med bedömningar baserade på 
sociala och arbetsmarknadsrelaterade faktorer (Ebbinghaus 2006). I 
uppföljande studier har dessa utgångspunkter kritiserats hårt, 
framför allt av ekonomer (se t.ex. Gruber & Wise 1997; Banks m.fl. 
2008; Jousten m.fl. 2008). Det har betonats att generösa och 
skattefinansierade system för förtidspension gjorde det möjligt för 
företag i flera europeiska länder att skjuta över de sociala 
kostnaderna för omstruktureringar och rationaliseringar på det 
offentliga. Dessutom har det betonats att föreställningen om att 
färre äldre i arbetskraften ger större utrymme för ungdomar bygger 
på en felaktig uppfattning om att arbetsmarknaden fungerar som 
ett nollsummespel och att yngre och äldre är perfekt utbytbara som 
anställda. Effektutvärderingar har inte heller kunnat bekräfta några 
samband mellan ett ökat arbetsmarknadsutträde bland äldre och 
ökad sysselsättning bland yngre i arbetskraften. 

Flera vägar leder till pension 

Det har funnits flera vägar som leder till utträde ur arbetskraften 
före den ordinarie pensionsåldern. Pensionssystemen har ofta 
bestått av en kombination av offentliga och kollektivavtalade 
lösningar – och inte sällan kombinerade med privata insatser 
(enskilt subventionerat försäkringssparande eller företagsanknutna 
lösningar). Offentliga system har kompletterats med kollektiv-
avtalade och företagsanknutna bestämmelser om t.ex. uppsägnings-
lön. Ju mer sociala faktorer som enskildas möjligheter att få jobb 
och klara egenförsörjningen har vägts in, vid sidan av strikt 
medicinska bedömningar i samband med att pension har aktuali-
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serats, desto vanligare har det varit att politiskt beslutade, 
kollektivavtalade och företagsanknutna system på olika sätt har 
samverkat för att underlätta ett mer omfattande utträde ur arbets-
kraften för äldre med lägre produktivitet och sysselsättnings-
svårigheter. När möjligheterna till förtida pension har varit mer 
begränsade, bland annat genom skarpare medicinska bedömnings-
kriterier, har man också kunnat urskilja en ökad belastning på andra 
delar av de offentliga trygghetssystemen (t.ex. arbetslöshets-
försäkringen eller försörjningsstöd). Sett i detta perspektiv är det 
inte självklart rimligt att, som görs i flera effektutvärderingar, tolka 
förtida pension som ett individuellt vägval. Som kommer att 
framgå längre fram är fenomenet pension, internationellt såväl som 
i Sverige, och oberoende av vilka åldersgrupper vi talar om, starkt 
förknippat med strukturella faktorer och sociala resurser som hälsa, 
utbildningsnivå, arbetslöshetsnivå, familjesituation och diskrimi-
nering på arbetsmarknaden. Det är minst lika rimligt att tolka de 
olika instrumenten för att möjliggöra individers förtida pension 
och försörjning som ett adekvat svar på strukturella obalanser som 
att se ökade inslag av förtida pension som ett uttryck för att 
egennyttiga individers och företags nyttomaximering. 

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet skedde 
följaktligen ett trendbrott när det gällde omfattningen av förtida 
pensionering i flertalet länder. Den ökning som hade påbörjats från 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet bröts och i stället har 
andelen pensionerade strax under den ordinarie pensionsåldern 
minskat. Enligt OECD:s bedömning uppbar 6 procent av 
befolkningen i åldern 20–64 år i hela OECD-området någon form 
av förtidspension år 2007 (OECD 2009). Nedgången startade i 
mitten av 1990-talet. Samtidigt framhölls ett annat trendbrott: den 
ökande andelen yngre som beviljas förtidspension (OECD 2010b). 
Parallellt med att sysselsättningsgraden tenderade att öka bland 
äldre har etableringsproblemen på arbetsmarknaden tilltagit för 
unga. 

Finns det något samband mellan de ökade etableringsproblemen 
bland unga och den tilltagande benägenheten att förtidspensionera 
unga? Hur förhåller sig de svenska erfarenheterna till det mönster 
som kan urskiljas inom OECD? Det är ett par frågor som vi ska 
beröra i det följande. Även i Sverige har vi på senare år kunnat 
urskilja en mycket kraftig ökning av unga individer (under 30 år) 
som beviljas så kallad aktivitetsersättning, dvs. det som tidigare 
kallades förtidspension. 
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2 Förtida pension av unga och 
vuxna 

I en större utredning från år 2009 konstaterades att ungefär 
1,5 procent av ungdomarna och de unga vuxna i OECD:s 
medlemsländer uppbar förtidspension år 2007 (OECD 2010a). 
Ökningen har varit påtaglig om än varierande i medlemsländerna. I 
Storbritannien hade hela 4 procent i åldersgruppen 20–34 år 
beviljats förtidspension. I Holland var andelen ännu högre, den 
högsta bland medlemsländerna. Bland 20-åringarna hade närmare 
7 procent beviljats förtidspension. Men även de nordiska länderna 
hamnade högt upp i dessa jämförelser. När man jämförde föränd-
ringen i antalet personer med förtida pension i olika åldersgrupper 
från mitten av 1990-talet (1995) till 2007 kunde man konstatera att 
antalet personer med förtidspension i åldersgruppen 20–34 år hade 
ökat med 5 procent i Finland och drygt 10 procent i Danmark 
(OECD 2009b).1 I Norge och Sverige var talen än mer dramatiska. 
I Norge ökade antalet personer med förtidspension i åldern 20–34 
år med drygt 45 procent och i Sverige med 80 procent! Eftersom enbart 
en mycket liten del av de unga som beviljades förtidspension – i Sverige 
ungefär 2 procent – i ett senare skede återgick till förvärvsarbete 
innebar trenden mot allt yngre förtidspensionärer att den genom-
snittliga tiden med förtidspension per individ blev allt längre, vilket 
i sin tur bidrog till dramatiskt ökade kostnader.2 Samtidigt har det 
för svensk del konstaterats att den kraftiga ökningen av antalet 
unga med förtidspension har dämpats under den allra senaste tiden 
(ISF 2011). 2008 infördes stramare regler inom sjukförsäkringen, 
något som bland annat också påverkade villkoren för att beviljas 
                                                                                                                                                               
1 Det ska emellertid betonas att utgångsnivån var betydligt högre i Finland än i de andra 
nordiska länderna. 
2 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar dock i en nyligen publicerad rapport 
om unga med aktivitetsersättning att man kan urskilja en tendens till att fler av dem som 
beviljats ersättning återgår till arbetslivet. Men av dem som beviljades aktivitetsersättning 
2007 var det fortfarande 79 procent som uppbar ersättning två år senare. 
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aktivitetsersättning. Nedsättningen av arbetsförmågan, som alltså 
motiverar ersättning, skulle prövas i relation till hela arbets-
marknaden. Dessutom skulle man inte längre ta några hänsyn till 
bostadsort, utbildning eller tidigare sysselsättning när det gällde 
bedömningen av arbetsförmågan. Inspektionen för socialförsäk-
ringen (ISF) menar i en rapport från år 2011 att regelförändring-
arna kan ha bidragit till ett minskat inflöde i aktivitetsersättning 
bland unga vuxna generellt sett, medan det oproportionerligt stora 
inflödet av ungdomar som inte fullbordat en grundläggande utbild-
ning kvarstår (se nedan). 

Tilltagande psykisk ohälsa 

Internationella studier om förtidspension talar för att psykisk 
ohälsa har blivit en allt mer framträdande orsak till att pension 
beviljas. När man t.ex. inom OECD har granskat orsakerna till att 
förtidspension har beviljats över tid har man konstaterat att 
psykisk ohälsa har ökat från att ha utgjort grundval för cirka 
20 procent av den årligen beviljade stocken till 35–40 procent. 
Bland unga och unga vuxna utgjorde psykisk ohälsa den helt 
dominerande orsaken till att förtidspension beviljades – i Danmark, 
Finland och Sverige i cirka 70 procent av fallen (OECD 2009). 
Samtidigt ska det betonas att skillnaderna mellan länderna var 
relativt betydande. Det gäller också när man granskar uppgifter om 
andelen unga och unga vuxna med funktionshinder, dvs. oberoende 
av om dessa uppbär förtidspension eller ej. Inom EU-området som 
helhet anger t.ex. ungefär 7 procent i åldern 16–24 år och 10 procent i 
åldern 25–29 år att de har ett långvarigt hälsoproblem eller funk-
tionshinder (Eurofound 2010). I Sverige och de andra nordiska 
länderna är dessa andelar betydligt högre. I Sverige uppger 
10 procent i åldersgruppen 16–24 år allvarliga hälsoproblem. I 
åldersgruppen 25–29 år uppgår andelen med hälsoproblem till 
närmare 14 procent. I Finland är motsvarande andelar hela 16 
respektive 20 procent. 

Trenden i flertalet länder har också varit att fler unga uppger 
tilltagande psykiskt relaterade besvär. Sverige är således inget 
undantag. Utgår vi från SCB:s undersökningar om levnadsför-
hållanden (de så kallade ULF-undersökningarna) kan vi konstatera 
att andelen i åldersgrupperna 16–24 år och 25–34 år som uppgav 
återkommande problem med ängslan, oro eller ångest ökade från 
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cirka 10 procent i båda åldersgrupperna i början av 1980-talet till 
cirka 20 procent år 2010.3  

Studier om socioekonomiska bakgrundsfaktorer 

Studierna på internationell och nationell nivå visar också att före-
komsten av förtidspension bland unga – liksom för andra ålders-
grupper – har samband med socioekonomisk bakgrund och status. 
Arbetslöshet, civilstånd (singel, skild) och utbildningsnivå är för-
hållanden som tycks påverka sannolikheten för att bli förtids-
pensionerad redan i unga år. Låg hushållsinkomst bidrar till en 
ökad sannolikhet att bli förtidspensionerad (OECD 2009). Unga 
män förtidspensioneras i högre grad än unga kvinnor. 

Vi ska inledningsvis referera till ett par skandinaviska studier 
som i stort sett bekräftar den bild av den sociala dynamiken bakom 
förtida pensionering som har getts på internationell nivå. Båda 
studierna beaktar förtidspensionering bland yngre åldersgrupper. 

Den första studien presenterades av några norska forskare i 
tidskriften International Journal of Epidemiology år 2002 (Krokstad 
m.fl. 2002). Studien omfattade ett slumpmässigt urval av individer i 
åldern 20–66 år som i en bred men regionalt avgränsad hälsounder-
sökning under åren 1984–1986 fick besvara en enkät med frågor om 
sociala och hälsomässiga förhållanden. Inga av dessa individer var 
förtidspensionerade i samband med undersökningen. 62 000 per-
soner besvarade enkäten, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 
88 procent. Livsförloppen för dessa individer följdes sedan via en 
nationell databas med socialförsäkringsstatistik. Syftet med studien 
var att via regressionsanalyser klarlägga sociala bestämningsfaktorer 
bakom förtidspensioneringar i Norge. Huvudresultatet var att 
utbildningsnivå och socioekonomiska faktorer utgjorde väsentliga 
och överordnade förklaringar till att ett antal individer i den under-
sökta populationen i ett senare skede blev förtidspensionerade. 
Dessa bestämningsfaktorer var vidare mer utslagsgivande för yngre 
förtidspensionärer än för äldre. Den relativa risken att förtids-
pensioneras i åldern 20–49 år var tre gånger så hög för dem som 
saknade gymnasieutbildning som för dem med gymnasieutbildning. 
                                                                                                                                                               
3 När det gäller åldersgruppen 16–24 år är skillnaden betydande mellan flickor och pojkar. 
Andelen som upplever besvär är betydligt högre bland flickor. I åldrarna 25–34 är skillnaden 
mer marginell. I början av 1980-talet mätte man inte ” återkommande problem med ängslan, 
oro eller ångest”. Däremot ställdes frågor om problem med sömnen. Vi har utgått från 
andelen som uppgav problem med sömnen år 1980. 
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Arbetslöshet mer än fördubblade risken att förtidspensioneras. 
Men det fanns också förhållanden i arbetslivet som förhöjde risken: 
ett begränsat inflytande över arbetsuppgifterna och höga fysiska 
krav bidrog till att förhöja sannolikheten att bli förtidspensionerad. 
Bland psykosociala riskfaktorer framhölls särskilt betydelsen av 
ensamhet, separationer och skilsmässor. Självupplevd hälsa – bra 
eller dålig – hade betydligt mindre betydelse än utbildningsnivå för 
sannolikheten att förtidspensioneras. Författarnas slutsatser var 
också att socioekonomiska förhållanden och sociala problem i hög 
grad påverkade sannolikheten för att individer skulle förtids-
pensioneras trots att förtidspension formellt skulle ske på 
medicinska grunder. 

År 2001 presenterade en grupp svenska socialmedicinska 
forskare en studie om hur uppväxtförhållanden under barndoms- 
och tonårsperioden påverkade sannolikheten för att förtids-
pensioneras bland unga män (Upmark m.fl. 2001). Studien 
baserades på uppgifter om värnpliktiga under åren 1969–1970. 
Individerna följdes sedan upp via uppgifter från de registerbaserade 
folk- och bostadsundersökningarna.4 I studien konstateras att 
forskningen talar för relativt stora skillnader i hälsa mellan olika 
socioekonomiska grupper i de skandinaviska länderna, och då även 
i Sverige. Man konstaterar också att tidigare studier har bekräftat 
att socioekonomisk bakgrund, och då inte minst arbetsför-
hållanden, har en avgörande betydelse för sannolikheten att förtids-
pensioneras i högre åldrar. Däremot har antalet studier om hur 
förhållandena under uppväxtåren påverkar sannolikheten att för-
tidspensioneras varit mera sällsynta. Uppgifterna från mönstringen 
av värnpliktiga, som vid den här tidpunkten omfattade 97–98 procent av 
de unga männen i Sverige, gav enligt forskarna helt unika möjligheter 
att studera hur förhållanden i uppväxtmiljön påverkade sannolik-
heten för förtidspension i ett senare skede av livet. 

Av den undersökta populationen beviljades senare 1,7 procent 
förtidspension på grundval av en allmänmedicinsk diagnos och 
0,2 procent på grund av alkoholrelaterade besvär. Samtidigt konsta-
terar man att sociala förhållanden på individ- och samhällsnivå har 
en utslagsgivande betydelse för att individer ska förtidspensioneras. 
Pappans sociala grupptillhörighet och utbildningsnivå har t.ex. 

                                                                                                                                                               
4 Folk- och bostadsundersökningar (så kallade FoB-undersökningar) genomfördes vart 
femte år mellan 1960 och 1990. FoB-materialet utgör ett unikt nationellt register med 
detaljerade uppgifter om enskilda individer, hushåll och bostadsförhållanden under de 
aktuella åren. Efter 1990 har inga heltäckande undersökningar av det här slaget genomförts. 
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mycket stor betydelse för sannolikheten att en ung man ska 
förtidspensioneras. Svag utbildningsbakgrund och att ha gått i 
hjälpklass (remidial class) i skolan har också ett påtagligt inflytande 
på sannolikheten att förtidspensioneras i åldrarna mellan 25 och 40 
år. Dessutom har den självupplevda hälsan betydelse. Psykiskt rela-
terade besvär vid tidpunkten för mönstring ökade sannolikheten 
för att förtidspensioneras med 70 procent. Men även om sociala 
problem under uppväxttiden framstod som betydelsefulla innebar 
inte detta att förhållandena i arbetslivet efter arbetsmarknads-
inträdet saknade betydelse. Forskarna konstaterade att icke-
facklärda arbetare löpte 50 procent större risk att förtidspension-
eras jämfört med jämnåriga i tjänstemannayrken. 

Tidigare svenska studier med socioekonomiska utgångs-
punkter 

Första hälften av 1970-talet var en period som präglades av en 
mycket kraftig tillväxt av antalet förtidspensionärer i Sverige 
liksom i flera andra västeuropeiska länder. En grupp sociologer vid 
Stockholms universitet studerade utslagningen från arbetskraften 
inom ramen för ett större forskningsprojekt. En intressant studie 
om orsakerna till förtidspension presenterades i ett betänkande 
från sysselsättningsutredningen 1977 (Berglind 1977). Det konsta-
terades att antalet förtidspensionärer i Sverige hade ökat från 
136 000 personer 1966 till 297 000 tio år senare. I studien framhölls 
också att de förändringar av regelsystemet som hade introducerats 
1970, och som alltså gjorde det möjligt att förtidspensionera äldre 
personer (över 63 år)5 av arbetsmarknadsskäl, inte kunde förklara 
hela denna ökning. Även om ökningen varit mest påtaglig bland 
äldre hade det skett en ökning av antalet förtidspensionerade i alla 
åldergrupper, dvs. även i yngre åldersgrupper där regelverket 
förutsatte medicinska kriterier för att bevilja förtidspension. Man 
pekade också på motsvarande ökning av antalet förtidspension-
erade i andra länder, bland annat de andra nordiska länderna, där 
det inte hade skett någon ”liberalisering” av systemet eller en 
starkare betoning på arbetsmarknadsaspekter. 

För att undersöka drivkrafterna bakom utvecklingen genom-
fördes en undersökning av förekomsten av förtidspensioneringar 

                                                                                                                                                               
5 Åldersgränsen sänktes senare till 60 år. 
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på kommunnivå. Utgångspunkten var den indelning som följde på 
kommunreformen i Sverige åren 1971/1974 då antalet kommuner 
halverades från cirka 600 till 300.6 Förutom individernas hälsostatus 
relaterades andelen förtidspensionerade på kommunnivå till befolk-
ningsstorlek, befolkningsförändringar, näringsstruktur, invånarnas 
genomsnittliga inkomst, sysselsättningsgrad, arbetslöshetsnivå och 
familjestruktur (andel ogifta). Det framgår av sambandsanalysen 
att arbetsmarknadsförhållanden, en låg sysselsättning och en hög 
arbetslöshet, har ett påtagligt förklaringsvärde när det gäller 
andelen förtidspensionerade i en kommun. Det samma gäller 
utflyttningsgrad och andelen ogifta. Andelen ogifta utnyttjas som 
ett mått på graden av ”social isolering” och framhålls som en 
betydelsefull faktor som ger starkt utslag i analyser av sannolik-
heten för förtidspension i Sverige liksom i studier av förhållandena 
i andra jämförbara länder. 

I slutet av 1980-talet genomförde Socialstyrelsen tillsammans 
med Statistiska centralbyrån i Sverige en större intervjubaserad 
kartläggning av unga förtidspensionärers villkor (Socialstyrelsen 
1992). Man intervjuade ett representativt urval av 1 200 personer 
med förtidspension och sjukbidrag.7 De intervjuade var mellan 20 
och 44 år gamla. I åldersgruppen fanns det cirka 56 000 förtids-
pensionärer eller sjukbidragstagare vilket i sin tur motsvarade 
ungefär 2 procent av den totala åldersgruppen. De utgjorde, enligt 
utredningen, en liten men växande andel av antalet personer i dessa 
åldrar. 

Man kunde konstatera att psykisk ohälsa var en vanligare orsak 
till förtidspension än kroppsliga funktionshinder. En mindre del av 
förtidspensionärerna bodde på institution eller i särskilda 
boendeformer. Den stora majoriteten (90 procent) hade ett eget 
boende. Även i denna undersökning pekade man på ett tydligt 
socialt mönster. Även om man inte etablerade några förklarande 
samband via kvantitativ analys kunde man via deskriptiv statistik 
illustrera att de unga förtidspensionärerna och sjukbidragstagarna 
inte representerade något genomsnitt av befolkningen. Det var 
mycket vanligare att förtidspensionerade och sjukbidragsmottagare 
hade en pappa som var arbetare och som saknade högre utbildning 
jämfört med befolkningen i dessa åldrar som helhet. Man kunde 
                                                                                                                                                               
6 I dag finns det 290 kommuner i Sverige. 
7 Fram till 2003 användes beteckningen sjukbidrag för tidsbegränsad förtidspension i Sverige. 
Förtidspension beviljades enbart på permanent basis. Från 2003 ersattes begreppen förtids-
pension och sjukbidrag med begreppen sjuk- och aktivitetsersättning. Se mer om detta 
längre fram. 
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också konstatera att unga med förtidspension och sjukbidrag hade 
en mycket låg utbildningsnivå, jämfört med sina jämnåriga. Sex av 
tio hade enbart grundskoleutbildning jämfört med färre än fyra av 
tio i åldersgruppen som helhet. Den låga utbildningsnivån sågs som 
en avgörande faktor som bidrog till att begränsa individernas 
resurser och valmöjligheter. Till detta kom alltså sociala faktorer på 
det individuella planet som bidrog till en ökad sårbarhet: fler 
ensamboende och svagare sociala nätverk, bland annat färre med 
nära vänner. Allt detta bidrog till en sämre livssituation och kunde 
förstärka redan upplevda ohälsoproblem. Sårbarheten tilltog också 
av att unga med förtidspension och sjukbidrag i allmänhet hade en 
mycket utsatt ekonomisk situation. Jämfört med jämnåriga var det 
få som kunde mobilisera en kontantmarginal vid oförutsedda 
händelser, möjligheterna att bekosta aktiviteter utanför hemmet var 
generellt sett begränsade och det var få som kunde unna sig någon 
årlig semesterresa. 
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3 Förändrade utbildningskrav 
och förutsättningar på 
arbetsmarknaden 

Flera internationella och nationella studier talar alltså för en trend 
mot att fler unga från mindre privilegierade hemförhållanden, med 
svagare sociala resurser och lägre utbildning beviljas någon form av 
förtidspension. I det här avsnittet ska vi ge en översikt över de 
förändrade villkoren för ungas etablering på arbetsmarknaden och 
särskilt beakta utbildningens betydelse. I slutet av avsnittet disku-
teras hur de tilltagande sociala problem som många unga möter 
omsätts i diagnoser av individrelaterade dysfunktioner, framför allt 
psykisk ohälsa. Utgångspunkten är att problem som i grunden har 
en strukturell karaktär, och som bottnar i förändrade förutsätt-
ningar på arbetsmarknaden, projiceras på individen och tolkas i 
termer av sjukdom och ohälsa (von Otter 2004). Samtidigt är det 
naturligtvis så att ökade kunskaper har lett till nya och tidigare 
okända diagnoser på ohälsoområdet. 

Förändrade utbildningskrav 

Andelen unga som inte klarar utbildningsmålen i grundskolan och 
på gymnasial nivå är oroväckande stor i många länder i ljuset av de 
krav som ställs i samhället, på och utanför arbetsmarknaden. Ande-
len unga inom OECD-området som löper stor risk att hamna i 
varaktiga försörjningsproblem på grund av ofullständig utbildning 
uppskattas till cirka 30 procent (Scarpetta, Sonnet & Menfredi 
2010). Sverige är alltså inget undantag. Det stora flertalet unga trivs 
förvisso bra i skolan och klarar utbildningen i grundskolan och 
gymnasiet utan större svårigheter. Men samtidigt visar samman-
ställningar från Skolverket att andelen elever som lämnade grund-
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skolan vårterminen 2009 utan behörighet för studier på gymnasiet 
översteg 11 procent, dvs. mer än en av tio elever hade inte 
behörighet att söka in på ett nationellt program utan var hänvisade 
till det individuella programmet (Skolverket Grundskolan 2011). 
Andelen har ökat successivt under senare år. Uppgifter för vår-
terminen 2010 visar att närmare 12 procent av sistaårseleverna 
lämnade grundskolan utan behörighet för studier på ett nationellt 
program. 

Tittar vi närmare på studieresultaten i gymnasieskolan visar 
statistiken att 24 procent av de elever som påbörjade studierna 
höstterminen 2004 inte hade erhållit ett slutbetyg vårterminen 
2008, dvs. efter fyra år (Skolverket Gymnasieskolan). Efter ytter-
ligare ett år, vårterminen 2009, var andelen som fortfarande inte 
hade erhållit ett slutbetyg 21 procent. Bland dem som påbörjade IV 
eller IVIK1 höstterminen 2004 var det enbart cirka 25 procent som 
hade uppnått kraven för slutbetyg efter fem år. Det betyder att 
drygt 30 000 av dem som påbörjade gymnasiestudier hösten 2004 
inte hade uppnått kraven för slutbetyg efter fem år. 

Andelen elever som inte påbörjar gymnasiestudier efter att ha 
lämnat grundskolan är mycket liten i Sverige, kanske 2 procent. 
Men det är alltså en ganska stor grupp som inte uppnår 
utbildningsmålen. Dessutom finns det en betydande grupp gym-
nasieelever som inte deltar i undervisningen och därför blir av med 
studiehjälpen varje år. Enligt Centrala studiemedelsnämndens redo-
visningar har den andelen ökat. I landet som helhet uppgick antalet 
gymnasieelever som avskrevs från studiehjälp till över 15 000 
läsåret 2009/2010, vilket motsvarade en andel på närmare 4 procent 
av det totala antalet elever (CSN Elever med beslutsorsak skolk 
2010). 

Vilka är det då som inte klarar studierna? Både svenska och 
internationella studier ger en samstämmig bild av att studie-
resultaten i hög grad är kopplade till kön, etnicitet och klass 
(OECD 2005; Ungdomsstyrelsen 2008). En fördröjd emotionell 
mognadsprocess hos många unga, dvs. en obalans mellan ung-
domars intellektuella och känslomässiga kapacitet, särskilt hos 
unga män, framhålls ibland som en kompletterande förklaring 
                                                                                                                                                               
1 IVIK står för invandrarintroduktion inom det individuella programmet (IV) och är 
varianter av IV särskilt anpassade för utrikes födda elever. De förändringar som introduceras 
i gymnasieskolan från hösten 2011 kommer bland annat att beröra IV. IV kommer att 
avskaffas i sin nuvarande form och ersättas av fem olika introduktionsprogram som riktar sig 
till lite olika elevgrupper. Ett av dessa program kallas för språkintroduktion och vänder sig 
främst till elever som ”nyligen anlänt till Sverige” (SFS 2010:800 17 kap. 3 §). 
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(OECD 2007). Tjejer och unga kvinnor klarar genomgående 
studierna bättre än pojkar och unga män, även om erfarenheterna 
samtidigt talar för att de tjejer som inte fullföljer utbildningen i ett 
senare skede drabbas hårdare än killar på motsvarande utbildnings-
nivå. Utrikes födda är kraftigt överrepresenterade bland dem som 
har problem att fullfölja utbildningen. Det gäller också – om än 
inte i lika hög grad – unga som är födda i Sverige av utrikes födda 
föräldrar. 

Ett genomgående mönster är också att den socioekonomiska 
bakgrunden har betydelse, dvs. föräldrarnas utbildnings- och 
inkomstnivå har avgörande effekter på barnens utbildnings-
karriärer. I Sverige tycks den socioekonomiska och socio-
geografiska dimensionen dessutom få allt mer utslagsgivande 
betydelse för studieresultaten. Det framgår t.ex. mycket tydligt av 
Ungdomsstyrelsens återkommande undersökningar. Ungdoms-
styrelsen betonar hur utbildningsresultaten på både grundskole- 
och gymnasienivå skiljer sig allt mer mellan skolenheter och 
boendeområden (Ungdomsstyrelsen 2008). Skillnaderna mellan 
skolorna är tydligast i storstadsregionerna där boendesegregationen 
är mest påtaglig och där variationerna mellan studieresultaten i 
förortsområdena, å ena sidan, och innerstadsskolorna och fri-
skolorna, å andra sidan, ofta är alarmerande. Sociologen Nihad 
Bunar har i flera sammanhang pekat på hur kombinationen av 
tilltagande boendesegregation och fritt skolval har lett till en allt 
större uppdelning mellan skolorna (Bunar & Kallstenius 2007; 
Bunar 2009). De resursstarka i förortsområdena söker sig bort från 
de närmaste skolorna. De resurssvaga, ofta pojkar, vars föräldrar 
har låg utbildning och svag arbetsmarknadsförankring, blir kvar. 
Härmed grundläggs en ond cirkel präglad av tilltagande olikhet, 
ökad stigmatisering och växande utanförskap. Till detta kommer 
att betoningen på studieformer där den enskilde eleven förväntas ta 
ett allt större ansvar för lärandet – bland annat med stora inslag av 
schemalagd undervisningstid utan lärarstöd – missgynnar unga som 
kommer från studieovana miljöer. 

Ett problem som har betonas i flera studier är att de negativa 
effekterna av låg utbildning inte är övergående (OECD 2000 & 
2005). Det handlar inte bara om att etableringsprocessen på arbets-
marknaden blir mer komplicerad och utdragen, jämfört med om 
man har en fullbordad utbildning, utan många lågutbildade fastnar i 
en socialt sårbar position. Ofullständig utbildning bidrar till 
marginalisering och i många fall till fullständig social exkludering. 
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Ökade krav på arbetsmarknaden 

Varför blir effekterna så svåra av att inte fullborda en utbildning på 
grundläggande nivå? En av de kanske tydligaste och mest välbe-
lagda trenderna, som kan utläsas i sentida arbetsmarknads-
forskning, är just att ofullbordad grundläggande utbildning – upp 
till och med gymnasial nivå – leder till betydande etablerings-
problem för de berörda individerna. Den vanligaste förklaringen till 
detta fenomen, som har varit påtagligt under åtminstone de tre 
senaste decennierna, är att den relativa efterfrågan på lågutbildad 
arbetskraft successivt avtar i de moderna ekonomierna (Gottschalk 
1997; Katz & Murphy 1992; Machin 2004). Detta förhållande 
härleds i sin tur till inflytandet av ny teknik, inte minst datorise-
ringens genomgripande effekter, globaliseringens betydelse och 
slutligen förändrade arbetsorganisationer. Inom EU är sannolik-
heten att ha jobb 40 procent större för gymnasieutbildade jämfört 
med dem som saknar utbildning på den här nivån (New Skills for 
New Jobs 2010). Skillnaden i andelen sysselsatta mellan dessa båda 
grupper överstiger 20 procentenheter. Det gäller också i Sverige. 

Den nya informationstekniken har lett till att företag har kunnat 
rationalisera bort många rutinbetonade arbetsuppgifter, både inom 
industrin och tjänstesektorn. De kvarvarande arbetsuppgifterna har 
dessutom blivit mer varierade och krävande ur kvalifikations-
synpunkt. Den globala konkurrensen har bidragit till en inriktning 
på högre förädlingsgrad, kortare produktionsserier och nära kund-
anpassning, snarare än standardiserad tillverkning och låga priser. 
Ett ökat informations- och kunskapsinnehåll i tjänsterna har också 
bidragit till förändrade krav på arbetskraftens kvalifikationer. 
Framställningen av varor och tjänster där arbetskraftskostnaderna 
är det främsta konkurrensmedlet flyttar i allt högre grad till länder 
med en lägre genomsnittskostnad per arbetad timme. 

Förändringar i arbetslivet i riktning mot mer decentraliserade 
arbetsorganisationer och mer varierade arbetsuppgifter ställer 
större krav på omställningsförmåga, kapacitet till nytt lärande och 
sociala kompetens hos anställda (Caroli & van Reenen 2001). Den 
amerikanske ekonomen Moses Abramowitz menade att utbild-
ningens centrala betydelse, historiskt sett, just varit att stärka den 
”sociala förmågan”, och med det avsåg han att utbildningen 
skapade en omställningsförmåga som i förlängningen möjliggjorde 
en effektiv anpassning i arbetslivet till nya konkurrensvillkor, 
förändrad teknik och ny produktionsinriktning (Abramowitz 
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2003). I korthet var det, enligt Abramowitz, breda utbildnings-
investeringar som gjorde det möjligt att under delar av 1900-talet 
förena hög ekonomisk tillväxt i flera västerländska länder med jämn 
inkomstfördelning och social sammanhållning. Men den goda 
cirkeln av tillväxt och minskade sociala klyftor bröts mot århundra-
dets slut. 

Ett problem som uppmärksammas i flertalet länder är just de allt 
mer uppsplittrade ekonomiska och sociala villkoren. Det handlar i 
grunden om förändringar på arbetsmarknaden, bland annat i form 
av minskad sysselsättning och högre arbetslöshet. Det har också 
vuxit fram fler okvalificerade och lågt betalda jobb med otrygga 
anställningsvillkor, bland annat inom delar av servicesektorn. 
Utvecklingen har varit särskilt negativ för dem som saknar 
fullständig utbildning på gymnasial nivå. Arbetslöshetsperioderna 
har blivit fler och mer långvariga samtidigt som inkomsterna har 
utvecklats väldigt svagt jämfört med inkomsterna för dem med mer 
utbildning. I USA minskade t.ex. medianinkomsten för dem som 
lämnat high school – den ungefärliga motsvarigheten till vår 
gymnasieskola – utan fullbordat resultat, i åldersgruppen 25–34 år, 
med 30 procent för män och 21 procent för kvinnor mellan 1979 
och 1996. Skillnaden i medianinkomst mellan high school dropouts 
och dem med collegeutbildning, i samma åldersgrupp, ökade under 
samma period från 60 procent till över 130 procent. Mönstret har 
inte förändrats därefter. En sentida undersökning visar att median-
inkomsten för en high school dropout under år 2007 var mindre än 
hälften så stor som medianinkomsten för en person med fullbordad 
high school-utbildning, 11 000 dollar jämfört med 23 000 dollar 
(Left behind in America: The Nation’s dropout crisis 2009). 
Jämfört med dem som har fullbordat en high school-utbildning 
beräknas livsinkomsten för en person utan fullbordad utbildning 
reduceras med cirka 500 000 dollar. 

Tilltagande polarisering på arbetsmarknaden 

Det är viktigt att betona att en hög andel utbildnings-
misslyckanden, dvs. en stor andel individer i arbetskraften med 
svaga kvalifikationer, riskerar att bidra till en starkare polarisering 
på arbetsmarknaden. Den relativt ljusa bild som gavs av arbetslivets 
förändringar i delar av forskningen på 1980- och 1990-talen, och som 
ibland talade för en obruten utveckling mot goda jobb för alla – med ett 
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högt kunskapsinnehåll, hög produktivitet och höga löner – framstår i 
dag som mindre självklar. Utvecklingen är mer komplex. Vad vi ser 
i många länder är en utveckling mot en ökad polarisering av 
arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. Det betyder, för det första, att 
ganska stora grupper har en mer prekär ställning på arbetsmark-
naden med återkommande perioder av arbetslöshet och ett bero-
ende av tidsbegränsade och ofta mindre kvalificerade och välbetalda 
arbeten. I Sverige har vi t.ex. kunnat se hur varje konjunktur-
nedgång har följts av en växande andel långtidsarbetslösa och 
permanent utslagning från arbetsmarknaden. 

För det andra betyder det att de interna arbetsmarknader, som 
kunnat urskiljas som ett slags plattformar för individuell karriär-
utveckling och social trygghet inom de etablerade företagen, 
eroderas allt mer. Ofta görs en uppdelning mellan interna arbets-
marknader och den så kallade sekundära arbetsmarknaden. På de 
interna arbetsmarknaderna erbjöds den etablerade (manliga) arbets-
kraften trygga anställningskontrakt och yrkesmässiga utvecklings-
möjligheter i utbyte mot en löneutveckling som låg något under 
den som personen skulle ha kunnat få om han eller hon valt att 
börja jobba i ett annat företag (”the invisible handshake”). Det 
handlade i grunden om att anställda försäkrade sig mot risken att 
bli uppsagda och tvingade att byta jobb genom att acceptera en lön 
som var något lägre än marknadsvärdet av deras arbetsinsats. På 
den sekundära arbetsmarknaden fanns inga implicita eller explicita 
kontrakt av detta slag. De anställdas anställningstrygghet var i 
allmänhet mindre påtaglig. Genom frånvaron av stabila anställ-
ningskontrakt var möjligheterna att få del av utbildning och yrkes-
mässiga utvecklingsmöjligheter också avsevärt svagare. De syssel-
satta på den sekundära arbetsmarknaden – och det handlade ofta 
om kvinnor – urskiljdes som en slags buffert som kunde utnyttjas 
för att lösa tillfälliga flaskhalsproblem i tillgången på arbetskraft. 
Det handlade då också om arbetsuppgifter av mindre kvalificerad 
art och till lägre löner än på de interna arbetsmarknaderna. Den 
fackliga organiseringsgraden var i allmänhet mindre utvecklad. 

En mer eller mindre tydlig uppdelning mellan interna och 
sekundära arbetsmarknader finns och har funnits i alla länder, 
kanske mest uppenbar i de anglosaxiska länderna. Men poängen här 
är att villkoren i dag inte är lika rätlinjiga. Förändringar i den 
ekonomiska strukturen, som ett resultat av hårdare konkurrens och 
omställningskrav, och som bidragit till mer av så kallad lean 
production (mager produktion) innebär bland annat att företagens 
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benägenhet till långsiktiga sysselsättnings- och utbildnings-
åtaganden avseende de anställda har minskat och troligen kommer 
att fortsätta att minska. Detta innebär också ökade svårigheter för 
unga med svag utbildningsbakgrund. De möjligheter som tidigare 
fanns att kompensera en bristfällig utbildning genom att få 
anställning i ett större företag och via erfarenhetsuppbyggnad på 
arbetsplatsen successivt öka sin kompetens och prestationsförmåga 
är i dag ytterst begränsade. Företagen ställer krav på högre produk-
tivitet och snabbare inlärningsförmåga – och därmed en högre 
utbildningsnivå – redan vid anställningstillfället. De med ofull-
ständig grundläggande utbildning tillhör de som sorteras bort 
bland de jobbsökande. De hänvisas därmed till den sekundära 
arbetsmarknaden eller olika offentliga försörjningssystem, i vissa 
fall förtidspension. 

Förändrade etableringsvillkor för unga på svensk arbets-
marknad 

Även i Sverige lever en större andel ungdomar och unga vuxna i dag 
under relativt mer knappa ekonomiska omständigheter jämfört 
med förhållandena för två till tre decennier sedan. SCB:s under-
sökningar om levnadsförhållanden visar t.ex. att andelen fattiga i 
åldrarna mellan 16 och 24 år mer än fördubblades från 1980-talets 
andra hälft fram till år 2008–2009, från cirka 20 till över 
40 procent.2 Gränsen för att räknas som fattig går vid en inkomst 
som understiger socialbidragsnormen. I andra åldersgrupper var 
andelarna lägre år 2008–2009 än vid 1980-talets början. En växande 
grupp yngre är också, som vi konstaterade tidigare, drabbade av 
psykiska ohälsoproblem, svårigheterna att etablera sig på 
bostadsmarknaden är välkända. 

Utbildningsnivån är utslagsgivande för olika åldersgruppers 
sysselsättning och försörjningssituation. Det framgår också av 
tabellen nedan. I Tabell 1 är de olika åldergrupperna indelade efter 
utbildningsnivå: enbart förgymnasial utbildning, fullbordad gym-
nasieutbildning samt erfarenhet från utbildning på eftergymnasial 
nivå. Uppgifterna motsvarar varje grupps procentuella andel i 
respektive kategori, dvs. andelen av dem som haft sin huvudsakliga 
inkomst från förvärvsarbete under året, huvudsaklig inkomst i form 
                                                                                                                                                               
2 SCB. ULF-undersökningarna. Ekonomi och materiella tillgångar efter indikator, ålder och 
kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental. År 2008–2009. 
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av studiestöd, försörjningsstöd, aktivitetsersättning (tidigare för-
tidspension) och annan sjukersättning samt a-kassa och/eller 
aktivitetsstöd, etc. Uppgifterna är hämtade från databasen PLACE 
som innehåller information om samtliga individer i de aktuella 
åldersgrupperna (se Appendix). De senaste uppgifterna sträcker sig 
till 2008. 

Tabell 1 Huvudsakliga inkomstkällor relaterade till ålder och 

utbildningsnivå (procenttal) 

Ålder 20-24 år 25-29 år 
År 2005 2007 2008 2005 2007 2008 
Andel med huvudsaklig inkomst från förvärvsarbete 

Förgymnasial 52 62 54 63 65 61 
Gymnasial 73 77 82 78 79 82 
Eftergymnasial 47 56 48 74 79 76 
Utbildning 
Förgymnasial 15 13 15 5 4 9 
Gymnasial 16 14 10 4 5 6 
Eftergymnasial 49 41 45 16 13 16 
Arbetslöshet (a-kassa och aktivitetsstöd) 
Förgymnasial 7 3 1 11 6 3 
Gymnasial 5 2 1 6 3 1 
Eftergymnasial 1 0 0 3 1 0 
Försörjningsstöd (socialbidrag) 
Förgymnasial 11 8 15 7 6 9 
Gymnasial 1 1 1 1 1 1 
Eftergymnasial 0 0 1 0 0 0 
Sjuk-/aktivitetsersättning (förtidspension) 
Förgymnasial 5 7 9 5 6 10 
Gymnasial 0 1 1 1 2 2 
Eftergymnasial 0 0 1 0 0 2 
Vård av barn/anhörig 
Förgymnasial 5 3 5 5 8 6 
Gymnasial 2 1 1 5 6 6 
Eftergymnasial 1 1 1 3 4 3 

Källa: PLACE. 

 

 

Mönstret är mycket tydligt även om uppgifterna varierar mellan 
åren. Variationerna kan sannolikt förklaras av att 2005 fortfarande 
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präglades av sviterna efter lågkonjunkturen 2003–2004 medan 2007 
kännetecknades av en utpräglad högkonjunktur med stark arbets-
kraftsefterfrågan. Under senare hälften av 2008 började däremot 
effekterna av finanskrisen att bli kännbara.  

Totalt omfattade gruppen utan fullbordad gymnasieutbildning 
cirka 122 300 individer i åldrarna mellan 20 och 29 år 2008 – eller 
13 procent av hela åldersgruppen och cirka 15 procent i ålders-
gruppen 20–24 år. Ungefär 75 procent av dem med högst förgym-
nasial utbildning var födda i Sverige. De med förgymnasial 
utbildning var underrepresenterade bland förvärvsarbetande och 
studerande, men de var överrepresenterade i samtliga andra kate-
gorier. Överrepresentationen är t.ex. mycket påtaglig bland dem 
som huvudsakligen försörjer sig på försörjningsstöd. Av de i 
åldrarna mellan 20 och 24 år som huvudsakligen försörjde sig på 
försörjningsstöd utgjorde de med enbart förgymnasial utbildning 
cirka 70 procent år 2008. De var, som framgår av tabellen, också 
påtagligt överrepresenterade bland dem som hade beviljats 
aktivitetsersättning (förtidspension). Andelen med aktivitets-
ersättning är mångdubbelt högre bland dem med förgymnasial 
utbildning jämfört med grupperna gymnasialt och eftergymnasialt 
utbildade. Andelen har ökat markant på senare år, nästan en av tio 
har beviljats aktivitetsersättning. Mycket talar alltså för att svårigheterna 
för förgymnasialt utbildade att få en stabil förankring på arbets-
marknaden, i kombination med det höga beroendet av för-
sörjningsstöd, är en faktor som har bidragit till att så många har 
beviljats aktivitetsersättning, en fråga vi återkommer till inom kort. 

Det är också intressant att notera att uppgifterna i tabellen visar 
att en högre andel bland dem utan fullbordad gymnasieutbildning 
har inkomster för vård av barn som huvudsaklig inkomst. Det 
illustrerar möjligen att man i den här gruppen skaffar barn tidigare 
som ett resultat av att arbetsmarknaden ger ytterst begränsade 
valmöjligheter. Det är ett mönster som känns igen från inter-
nationella jämförelser. 

Den sjunkande och låga andelen som försörjer sig på arbetslös-
hetsrelaterad ersättning kräver en förklaring. Uppgifterna kan 
förvåna med tanke på de generellt sett höga arbetslöshetstalen, 
särskilt i åldern 20–24 år, och det förhållandet att lågutbildade är 
särskilt hårt drabbade av arbetslöshet. Men man ska då vara 
medveten om att vi här talar om huvudsaklig försörjning, dvs. 
dominerande inkomst under året. Vi vet också att väldigt få unga 
kvalificerar sig för arbetslöshetsunderstöd. Förändringarna av 



Förändrade utbildningskrav och förutsättningar på arbetsmarknaden  
 
 

38 

kvalifikationsreglerna för arbetslöshetsförsäkringen liksom de höga 
avgifterna för medlemskap i a-kassorna har förstärkt detta mönster 
ytterligare. Mycket talar alltså för att uppgifterna illustrerar en 
omfördelning mellan de offentliga försörjningssystemen, där allt 
fler unga som tidigare försörjdes via arbetslöshetsrelaterade inkom-
ster i dag är hänvisade till försörjningsstöd, men också ekonomiskt 
understöd från föräldrar. För en växande grupp tycks alternativet 
ha blivit aktivitetsersättning. 

Längre arbetslöshetsperioder 

Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet påverkas i hög grad av 
utbildningsbakgrunden och födelseland. Arbetslösa i åldern mellan 
20–29 år utan fullbordad gymnasieutbildning hade under de åtta 
första månaderna 2009 i genomsnitt 15 fler dagar i arbetslöshet än 
de i samma åldersgrupp som hade en gymnasieutbildning (Arbets-
förmedlingens analysenhet). Men det räcker inte att se till längden 
på en arbetslöshetsperiod. Cirka 20 procent av dem som är 
inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen i åldern 20–29 år 
saknar fullbordad gymnasieutbildning.3 En växande andel av de 
korttidsutbildade som är inskrivna på arbetsförmedlingen har 
mycket långa samlade arbetslöshetstider. Detta gäller också obero-
ende av ålder. Under 2010 utgjorde gruppen lågutbildade drygt en 
fjärdedel av samtliga inskrivna (Arbetsmarknadsutsikterna våren 
2011). Av dessa hade över 30 procent en samlad inskrivningstid på 
mer än tre år under den senaste tioårsperioden. Cirka 45 procent 
hade inskrivningstider som översteg två år. 

En mycket stor andel av dem som söker arbete bland lågut-
bildade unga och unga vuxna kommer i själva verket aldrig ut i 
arbete. Enligt uppgifter från SCB:s arbetskraftsundersökningar, 
avseende tredje kvartalet 2010, hade 44 procent av dem med högst 
förgymnasial utbildning aldrig haft ett arbete och ytterligare 
17 procent uppgav att de inte hade haft något arbete under det 
senaste året. Det innebär alltså att mer än 60 procent inte hade haft 
någon sysselsättning alls under det senaste året. Det är troligt att 
många i den här gruppen som har stora problem att få fotfäste på 
arbetsmarknaden förr eller senare kan komma ifråga för sjuk- och 
aktivitetsersättning. 
                                                                                                                                                               
3 Totalt sett är ungefär en fjärdedel av gruppen utan fullbordad gymnasieutbildning i 
arbetskraften inskriven på arbetsförmedlingen. 
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I grunden en social problematik 

Vi kan alltså konstatera att etableringsförutsättningarna för unga 
har förändrats dramatiskt under senare decennier. Etableringsfasen 
är mer utdragen och stora grupper har betydande problem att klara 
övergången från skola till arbetsliv. För många unga innebär detta 
också en svår ekonomisk situation, mindre gynnsam än för 
föräldragenerationen, svårigheter att etablera ett självständigt liv 
med eget boende, förskjuten familjebildning etc. Det är i det här 
perspektivet den ökade psykiska ohälsan kommer in i bilden. För 
att ta ett lite drastiskt exempel: I Frankrike har man konstaterat att 
sannolikheten för att människor i trettioårsåldern ska begå själv-
mord har fördubblats sedan 1960-talet samtidigt som sannolik-
heten för äldre har minskat med 25 procent (von Otter 2004). 
Detta anses i sin tur ha ett samband med den omfördelning av 
resurser som har skett som en följd av förändringar på arbets-
marknaden. 

Den svenske forskaren Rafael Lindqvist har studerat medikali-
seringsbegreppet i relation till förtidspension (Lindqvist 1997, 
Grape & Lindqvist 1997). Lindqvist understryker att medikali-
seringen fått en oerhört stark ställning i Sverige liksom i andra 
länder i takt med utbyggnaden av tunga offentliga välfärdssystem 
som vård- och omsorg och socialförsäkringar. Läkarprofessionen 
har fått en strategisk roll när det gäller att bedöma individers rätt 
till olika tjänster och ersättningsformer. I grunden har det handlat 
om att man har eftersträvat tekniska och neutrala bedömningar i de 
enskilda fallen, inte minst för att förekomma överutnyttjande. Men 
det har också inneburit att de bakomliggande sociala strukturerna 
och sammanhangen har osynliggjorts. I stället för att anlägga ett 
makt- och fördelningsperspektiv på ohälsa och exkludering har 
relationerna tolkats – och kanske i viss mån fördunklats – i strikt 
medicinska termer. 

När vi studerar förekomsten av förtidspension är det natur-
ligtvis väsentligt att se att det finns drivkrafter på olika nivåer och 
kopplade till olika strukturer. Grape & Lindqvist (1997) talar om 
att förtidspensioneringarna kan analyseras via en utstötningsmodell 
och en attraktionsmodell. I den här rapporten har vi koncentrerat 
oss på utstötningsmodellen, dvs. de förhållanden som har att göra 
med krav som följer av förändringar i produktionen och på 
arbetsmarknaden. Förändrade arbetsorganisationer, ny teknik och 
ökad arbetslöshet bidrar till att resurssvaga individer, framför allt 
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de med svag utbildning, får allt svårare att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Sambandet mellan hög arbetslöshet och ökad 
förekomst av förtidspensionering framstår som starkt i flera 
studier. Men det förutsätter naturligtvis också att det finns institu-
tionella förhållanden – ett regelverk – som möjliggör att personer 
vars arbets- och försörjningsförmåga betraktas som ytterst begrän-
sad beviljas någon form av inkomstkompensation, t.ex. via förtids-
pension. Det är ytterst i spänningsfältet mellan arbetsmarknadens 
och arbetslivets förändrade krav på de enskilda individerna, och 
utformningen av regelverken kopplade till olika trygghetssystem, 
som flödena mellan skilda försörjningssystem kan förklaras. 

Givet att både svenska och internationella studier talar för att 
det är de förändrade etableringsvillkoren på arbetsmarknaden – och 
då särskilt villkoren för dem med svag utbildningsbakgrund – som 
har bidragit till ett ökat inflöde i förtidspension av unga och unga 
vuxna ska vi ägna de följande avsnitten i denna studie åt att via en 
deskriptiv statistisk analys urskilja förtidspensionens sociala 
bestämningsfaktorer. Analysen anknyter i vissa delar till den 
undersökning som Hans Berglind genomförde inom ramen för 
sysselsättningsutredningen på 1970-talet (se ovan, Berglind 1977). 
Men vi kommer uteslutande att fokusera på förtidspension 
(aktivitetsersättning) bland unga. Vi inleder med att ge en översikt 
över regelverket och volymförändringarna när det gäller antalet 
personer med så kallad aktivitetsersättning i Sverige på senare år. 
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4 Aktivitetsersättning sedan 2003 

Sedan 2003 används inte begreppet förtidspension i Sverige. 
Förtidspension har ersatts av begreppen sjukersättning respektive 
aktivitetsersättning. Enligt lagen om allmän försäkring (SFS 
1962:381) beviljas aktivitetsersättning för den som är mellan 19 och 
29 år medan sjukersättning är reserverad för individer i åldrarna 
från 30 år och uppåt. För att beviljas sjukersättning förutsätts en 
permanent nedsättning av arbetsförmågan, dvs. ersättning ska 
enbart beviljas om man bedömer att individerna inte kommer att 
kunna återfå full arbetsförmåga och därmed fullständiga försörj-
ningsmöjligheter fram till dess att de uppnår sedvanlig pensions-
ålder. De medicinska kriterierna betonas alltså mycket starkt. 
Sjukersättning behöver emellertid inte beviljas på full tid utan kan 
också medges för 75,5 respektive 25 procent givet att arbets-
förmågan enbart bedöms som partiellt nedsatt. Samma sak gäller 
aktivitetsersättningen. 

Kriterierna för att bevilja aktivitetsersättning skiljer sig 
emellertid från sjukersättningsreglerna. För rätt till aktivitets-
ersättning krävs ingen permanent nedsättning av arbetsförmågan. 
Det räcker med att arbetsförmågan bedöms som nedsatt under ett 
år för att ersättningen ska beviljas. Ersättning ska, enligt reglerna, 
alltid omprövas inom en tidsperiod på som längst tre år. Dessutom 
kan aktivitetsersättning beviljas för elever som fortfarande inte 
fullbordat en grundskole- eller gymnasieutbildning vid 20 års ålder. 
En ökning av antalet elever i gymnasiesärskolan har på senare år i 
viss mån bidragit till att fler unga beviljas aktivitetsersättning.1 En 
uppgift från år 2007 visar att 40 procent av dem som beviljades 
aktivitetsersättning det året fick ersättningen på grund av förlängd 
skolgång (SOU 2008:102). Trenden mot att det är de unga som i 
                                                                                                                                                               
1 Enligt uppgifter från Skolverket, den utbildningsansvariga myndigheten, ökade elevantalet i 
gymnasiesärskolan från drygt 7 200 elever läsåret 2004/05 till strax under 9 300 elever läsåret 
2010/11. Det sistnämnda läsåret utgjorde särskoleeleverna ungefär 2,5 procent av det totala 
antalet gymnasieelever i Sverige (Skolverket). 
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allt högre grad beviljas aktivitetsersättning står sig. Andelen avslag 
på ansökningar om aktivitetsersättning bland dem yngre än 30 år 
har samtidigt ökat till drygt en fjärdedel (ISF 2011). 

Ersättningen till personer som uppbär sjukersättning och 
aktivitetsersättning ska normalt bygga på inkomstbortfalls-
principen, dvs. relateras till tidigare inkomst. Flertalet unga som 
beviljas aktivitetsersättning får en mycket låg garantiersättning 
eftersom de oftast inte har haft tillräckligt höga förvärvsinkomster. 
Garantinivån stiger från 2,1 gånger prisbasbeloppet (42 800 kronor 
år 2011) till 2,35 gånger prisbasbeloppet det år personen fyller 29 
år. Det innebär i praktiken en ersättning som det är mycket svårt 
att klara sig på utan kompletterande socialt understöd, bostads-
bidrag och kommunalt försörjningsstöd, eller utan ekonomiskt 
stöd från föräldrar. Ökningen av antalet unga individer med 
aktivitetsersättning i Sverige innebär också att det etableras en 
ganska betydande grupp som riskerar att få leva under mycket 
knappa ekonomiska omständigheter under hela livet. Statistiken 
visar nämligen som tidigare framhållits att utflödet ur aktivitets-
ersättning är mycket begränsat. Genom att uppbära aktivitets-
ersättning och därefter sjukersättning på garantinivå fastnar 
individen på en mycket låg inkomstnivå över hela livscykeln. 

När aktivitetsersättningen introducerades var tanken att 
försäkringsmyndigheterna skulle stimulera unga individer till olika 
slags aktiviteter, antingen någon form av praktik, förenings-
aktiviteter eller studier. I lagen om allmän försäkring heter det 
också att Försäkringskassan ska uppmuntra individerna att ”delta i 
aktiviteter som kan antas ha en gynnsam inverkan på hans eller 
hennes sjukdomstillstånd eller fysiska eller psykiska prestations-
förmåga” (SFS 1962:381 5 §). En plan för aktiviteter av det här 
slaget skulle utformas i samband med att aktivitetsersättningen 
beviljades av Försäkringskassan. 

Tilltagande kritik 

Aktivitetsersättningen har väckt stark kritik, i offentliga utred-
ningar och i den politiska debatten. Mycket talar för att systemet 
kommer att reformeras i något avseende inom kort.  

Ersättningen har bland annat beskrivits som en fattigdomsfälla. 
Totalt var det 28 683 individer i åldrarna under 30 år som uppbar 
aktivitetsersättning i februari 2011. Bland 19-åringarna var antalet 
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2 793 och i åldersgruppen 20–24 år 13 686. I åldersgruppen 20–24 
år utgjorde de med aktivitetsersättning drygt 2 procent av det 
totala antalet individer. Mellan 2005 och 2010 minskade det totala 
antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning mycket kraftigt, 
med över 100 000 personer. Orsaken till detta var uppstramade 
regler för sjukersättning. Däremot ökade således antalet unga med 
aktivitetsersättning. I åldern 20–24 år ökade antalet med 79 procent 
mellan 2003 och 2011. Motsvarande ökning i åldern 25–29 år var 
29 procent. 

De intentioner som fanns när aktivitetsersättningen introducer-
ades har inte förverkligats. I en större offentlig utredning om 
aktivitetsersättningen som presenterades 2008 – Brist på brådska – 
konstaterades att flertalet som beviljas aktivitetsersättning inte 
kommer vidare (SOU 2008:102). Endast cirka 3 procent lämnade 
aktivitetsersättningen för att börja arbeta eller studera. Det stora 
flertalet som uppbar ersättning gjorde det på full tid och intention-
erna att engagera de unga i olika slags stimulerande och kvalifika-
tionshöjande aktiviteter infriades i mycket begränsad utsträckning. 
Det konstaterades också att det stora flertalet unga som beviljades 
aktivitetsersättning hade psykiska diagnoser, omkring 75 procent. 
Det handlar också om diagnoser som i stort sett var okända för 15–
20 år sedan, neuropsykiatriska diagnoser som Aspergers syndrom 
och hyperaktivitetsstörningar (ADHD). Samtidigt framhöll utred-
ningen att flertalet av dem som beviljades aktivitetsersättning hade 
tillhört arbetskraften. Många hade varit öppet arbetslösa och 
deltagit i arbetsmarknadspolitiska program. I själva verket hade 
andelen som var arbetslösa vid tidpunkten för beviljandet av 
aktivitetsersättning ökat kontinuerligt sedan 2003. Bland dem med 
aktivitetsersättning var det en större andel som hade erfarenhet av 
arbetslöshet än i åldersgruppen 20–29 år som helhet (SOU 
2008:102, s. 77–78). 

Utredningen bekräftade också bilden av att låg utbildningsnivå 
är ett utmärkande drag för de unga som beviljas aktivitets-
ersättning. Flertalet personer som beviljas ersättning har gått i den 
vanliga gymnasieskolan, dvs. de har inte gått i särskola. År 2007 
hade 80 procent av dem som beviljades aktivitetsersättning gått i 
den vanliga gymnasieskolan. Samtidigt var det bara 36 procent som 
fullföljt sina studier jämfört med cirka 75 procent i befolkningen i 
åldersgruppen 20–29 år som helhet. Det bekräftar alltså den bild vi 
gav tidigare att lågutbildade unga är systematiskt överrepresen-
terade i gruppen med aktivitetsersättning.  
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I Inspektionen för socialförsäkringens breda översyn över 
aktivitetsersättningen i Sverige (ISF 2011) ges ingen avvikande bild. 
Problem med psykisk ohälsa liksom tidigare arbetslöshet ökar 
risken för att förtidspensioneras. Men låg utbildningsnivå och 
problem med att fullborda gymnasieskolan är den mest utslags-
givande faktorn och leder till en mycket påtaglig överrisk för 
aktivitetsersättning. I rapporten pekar man också på ett geografiskt 
mönster där andelen med aktivitetsersättning är lägre i storstads-
regioner än i mer glesbefolkade delar av Sverige. Samtidigt 
framhåller man alltså att regelförändringarna från 2008 som innebar 
att prövningen av arbetsförmågan stramades upp och att man inte 
skulle ta några större hänsyn till sociala faktorer har lett till att 
ökningen av antalet unga med aktivitetsersättning har dämpats de 
två–tre senaste åren. 

Antalet individer som nybeviljas aktivitetsersättning har följakt-
ligen stigit mycket kraftigt under de senaste åren, även om 
ökningstakten har planat ut. År 2004 handlade det om cirka 4 400 
personer och 2010 om cirka 6 200. Parallellt med denna utveckling 
har antalet arbetslösa unga som är långtidsinskrivna på Arbetsför-
medlingen och deltar i aktiviteter inom ramen för den så kallade 
jobb- och utvecklingsgarantin också ökat.2 I maj 2011 var mer än 
11 500 unga i åldern 18–24 år inskrivna i jobb- och utvecklings-
garantin. Det är också en grupp som kännetecknas av svag 
utbildning och stora svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden. 
Det finns således en risk att ökningen av långtidsinskrivna unga 
arbetslösa kan spä på antalet unga i aktivitetsersättning ytterligare. 
Alternativet är att arbetsmarknadspolitiken ges ökade resurser och 
möjligheter att arbeta effektivare med de aktuella grupperna, bland 
annat genom mer arbetsplatsnära utbildningsaktiviteter och nära 
samverkan med organisationerna i arbetslivet. Erfarenheterna talar 
för att trygghetssystemen står i nära förbindelse med varandra. När 
möjligheterna att arbeta med svårt utsatta grupper inom arbets-
marknadspolitiken minskar ökar behovet av alternativa system som 
förtidspension. Med en mer aktiv och inkluderande arbets-
marknadspolitik skulle sannolikt behovet av aktivitetsersättning 
minska. Vi återkommer till detta i det avslutande avsnittet. 

Frågan är då vilka mönster vi kan urskilja när vi tittar närmare på 
gruppen med aktivitetsersättning och dess fördelning på kommunal 
nivå. Hur kan man förstå utbredningen av aktivitetsersättning i 
                                                                                                                                                               
2 För att skrivas in i jobb- och utvecklingsgarantin ska en ung individ ha varit arbetslös i 
minst ett och ett halvt år. 
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relation till ungas socioekonomiska bakgrund, föräldrarnas utbild-
ning och inkomstnivå? Och vilken betydelse kan vi tillmäta utbild-
ningsnivå och utbildningsinriktning – allmän och yrkesinriktad – för 
sannolikheten att individer ska beviljas förtidspension/aktivitets-
ersättning? Undersökningen nedan täcker åren från 1994 fram till 
2008. 

En deskriptiv analys 

Det underlagsmaterial som vi använder utgörs av registerdata som 
härstammar från PLACE (se Appendix).  

Vår utgångspunkt har varit att titta på i vilken utsträckning 
gruppen med förtidspension/aktivitetsersättning är överrepresen-
terade i en viss kategori – ett visst kön, en utbildningsgrupp, de 
som har varit arbetslösa etc. – i förhållande till sin storlek i 
åldersgruppen (20–24 år) som helhet. Materialet är till att börja 
med uppdelat efter utbildningsnivå: de med respektive utan 
avslutad gymnasieutbildning. Varje undersökt kategori relateras till 
respektive utbildningsnivå. Sedan sker dessutom en redovisning 
efter stock och inflöde i aktivitetsersättning, dvs. vi har uppgifter 
om de som för varje enskilt år har haft förtidspension/aktivitets-
ersättning sedan tidigare (stocken) och separata uppgifter om dem 
som tillkommer under året (inflöde). I Tabell 2 nedan redovisar vi 
emellertid bara uppgifter om nytillkommande. I Appendix 
presenteras hela materialet. En siffra motsvarande 1 anger att de 
med aktivitetsersättning är proportionellt representerade i en viss 
kategori i förhållande till sin andel i åldersgruppen som helhet. En 
siffra som överstiger 1 innebär överrepresentation och omvänt 
innebär en sifferangivelse under 1 underrepresentation. 

Om vi inleder med att studera fördelningen efter kön kan vi 
konstatera att unga män har varit något överrepresenterade i 
stocken med förtidspension/aktivitetsersättning. Däremot är unga 
kvinnor, som framgår av Tabell 2, överrepresenterade bland de 
nybeviljade. Detta gäller dem med gymnasieutbildning och 
mönstret står sig under hela perioden. 

Representationen av utrikes födda ungdomar bland dem som 
beviljats förtidspension har växlat ganska påtagligt år från år om vi 
tittar på de nybeviljade. Utgår vi från det samlade antalet med 
förtidspension/aktivitetsersättning är utrikes födda underrepresen-
terade. Detta gäller både bland dem med respektive utan fullbordad 
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gymnasieutbildning. Däremot finns det ett mönster som talar för 
att de som är födda i Sverige av utrikes födda föräldrar, dvs. 
gruppen som brukar benämnas som andra generationens invand-
rare, har en något högre sannolikhet för att beviljas förtids-
pension/aktivitetsersättning. Det gäller då framför allt dem med 
högst grundskoleutbildning. 

Tittar vi så närmare på fördelningen efter kommungrupp – 
enligt SKL:s indelning – kan vi konstatera att gruppen med förtids-
pension/aktivitetsersättning under hela perioden från 1990-talet 
har varit överrepresenterad i kommuner i såväl tätbefolkad region 
som kommuner i glesbefolkad region. Överrepresentationen har 
varit något mer påtaglig i den senare kategorin, vilket också 
överrensstämmer väl med den bild som har getts i tidigare 
utredningar. Gruppen som har haft förtidspension eller aktivitets-
ersättning sedan tidigare är tydligt överrepresenterade i SKL:s 
kategori glesbygdskommuner. Detta gäller oavsett utbildningsnivå. 
Däremot tycks de nytillkommande inte vara lika entydigt över-
representerade i glesbygdskommuner. 
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Tabell 2 Inflödet av 20–24-åringar med förtidspension/aktivitets-

ersättning åren 1994–2008. Överrepresentation respektive 

underrepresentation för individer som påbörjar förtids-

pension/aktivitetsersättning jämfört med individer som ej 

påbörjar förtidspension/aktivitetsersättning 

Utbildningsnivå Gymnasieutbildning Enbart grundskola 
År 1994 2000 2008 1994 2000 2008 
Bakgrund 
Kvinna 1,2 1,2 1,2 0,8 1,1 1,0 
Man 0,8 0,8 0,8 1,2 0,9 1,0 
Utrikes född 0,8 1,1 0,9 1,3 1,3 0,9 
Andra generationen 1,3 0,9 0,8 2,2 1,5 1,2 
Kommungrupper (urval av) 
Befolkningstät region 1,0 1,4 1,1 0,9 1,5 1,4 
Glesbefolkad region 1,1 1,2 1,5 1,0 1,5 1,1 
Socioekonomisk bakgrund/Föräldrar 
Högst grundskola 0,9 1,5 1,1 1,2 1,4 1,4 
Lägre inkomst än 
genomsnittet 1,1 1,8 1,7 2,0 2,5 2,6 
Högre inkomst än 
genomsnittet 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 
Ungdomarnas utbildning 
Yrkesorienterad 
gymnasieutbildning 1,5 1,5 1,1 - - - 
Eftergymnasial utbildning 0,3 0,3 0,3 - - - 
Arbetslöshet 
Korttidsarbetslöshet 0,7 0,8 1,3 0,5 0,7 1,1 
Långtidsarbetslöshet 0,4 1,4 3,8 0,4 1,4 4,1 
Långtidsarbetslöshet (t-1) 0,5 2,2 4,3 1,0 2,1 4,8 
Utanförskap 
Inkomst från studier eller 
arbete 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Inga registrerade 
inkomster 20 93 91 71 242 296 
Inga registrerade 
inkomster (t-1) 4,6 5,1 5,4 8,9 11,0 7,3 

Källa: PLACE. Referensgrupp består av ungdomar i samma situation (bakgrund, kommungrupp,…) som INTE har 
påbörjat förtidsaktivitet/förtidspension under åren 1994, 2000 eller 2008. Motsvarande värde för referensgrupperna 
är alltid 1. 
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Om vi sedan tittar på ungdomarnas socioekonomiska bakgrund är 
det två förhållanden som intresserar oss särskilt: föräldrarnas 
utbildningsnivå och föräldrarnas inkomstnivå. Unga med förtids-
pension/aktivitetsersättning är klart överrepresenterade i gruppen 
med föräldrar med en utbildning som inte överstiger grund-
skolenivå. Det framgår av Tabell 2 att gruppen är klart över-
representerad bland dem vars föräldrar har en inkomst som 
understiger genomsnittsinkomsten. Detta gäller oavsett ersätt-
ningstagarnas utbildningsnivå och dessutom talar statistiken för att 
detta mönster förstärks genom att det årliga inflödet av unga med 
aktivitetsersättning i än högre grad består av personer vars föräldrar 
har en relativt låg inkomst. 

Våra uppgifter förstärker bilden av att unga med förtids-
pension/aktivitetsersättning, liksom deras familjer, har en mycket 
besvärlig försörjningssituation. De unga förekommer av naturliga 
skäl knappast i gruppen som har inkomster från studier 
(studiemedel) eller arbete. Däremot är de oerhört kraftigt över-
representerade i gruppen som helt saknar registrerad inkomst, 
vilket framgår av Tabell 2 ovan. Det gäller också ett år före de 
beviljades aktivitetsersättning (t-1). Det innebär alltså att de flesta 
enbart har en aktivitetsersättning på låg nivå. För att klara sitt 
uppehälle måste de då komplettera med försörjningsstöd och 
bostadsbidrag eller – vilket förmodligen är vanligare – få ekono-
misk uppbackning från föräldrarna. Men samtidigt har föräldrarna 
till den här gruppen unga relativt sett sämre förutsättningar att 
bistå sina ungdomar. De har lägre utbildning och lägre inkomster 
än genomsnittet. En ogynnsam socioekonomisk ställning i 
utgångsskedet kan alltså förvärras efter att barnen beviljas 
aktivitetsersättning. De bakomliggande orsakerna till föräldrarnas 
lägre inkomstnivåer varierar, men kan bland annat vara ett resultat 
av anpassning till barnens behov. 

Utbildning framstår, som vi har påtalat tidigare, som en 
avgörande komponent när vi bedömer olika gruppers sannolikheter 
att beviljas förtidspension/aktivitetsersättning. Lågutbildade i 
termer av unga med högst grundskoleutbildning har varit och är 
fortsatt kraftigt överrepresenterade bland dem som har aktivitets-
ersättning i åldrarna 20–24 år.3 Samtidigt kan det vara värt att 
framhålla att andelen lågutbildade har minskat i takt med den 
kraftiga tillväxten av gruppen unga med aktivitetsersättning. År 

                                                                                                                                                               
3 Överrepresentationen motsvarade 7,2 år 1994, 6,9 år 2000 och 7,3 år 2008. 
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1994 utgjorde de med högst grundskoleutbildning cirka 65 procent 
av dem som hade beviljats förtidspension sedan tidigare. Mot-
svarande uppgift bland dem som uppbar aktivitetsersättning år 
2008 var cirka 38 procent. Även om aktivitetsersättning har en 
påtaglig koppling till utbildningsnivå är det så att även gymnasie-
utbildade i högre utsträckning har beviljats aktivitetsersättning 
under 2000-talets första år jämfört med tidigare. 

Tittar vi på dem som har beviljas aktivitetsersättning och som 
har en gymnasieutbildning kan vi konstatera att de med en yrkes-
orienterad utbildning på gymnasiet är något överrepresenterade. 
Detta är rimligen också relaterat till den socioekonomiska bak-
grunden. Elever på yrkesförberedande program har i högre grad 
föräldrar med låg utbildning och låg inkomst jämfört med elever på 
studieförberedande gymnasieprogram. Ser vi däremot till gruppen 
med erfarenhet av utbildning på eftergymnasial nivå är de med 
aktivitetsersättning, som framgår av Tabell 2, kraftigt under-
representerade. 

Avslutningsvis har vi, som också framgår av Tabell 2 ovan, 
undersökt i vilken utsträckning de som har beviljats förtids-
pension/aktivitetsersättning har varit registrerade som arbetslösa. 
Här finner vi inget entydigt mönster. Unga med aktivitets-
ersättning har varit underrepresenterade bland de korttids-
arbetslösa. Däremot är de under senare år kraftigt överrepresen-
terade bland de långtidsarbetslösa, vilket också bekräftar de 
uppgifter som framkommer i tidigare undersökningar. Det ska i 
sammanhanget betonas att det är mest intressant att titta på 
gruppen med nybeviljad förtidspension/aktivitetsersättning. De 
som har haft denna ersättning sedan tidigare måste definitions-
mässigt vara svagare representerade bland dem som har varit 
registrerade som arbetslösa under året. Ser vi till i vilken ut-
sträckning de som nybeviljats varit representerade i gruppen 
långtidsarbetslösa ett år före (t-1) de fick aktivitetsersättning kan vi 
också konstatera att överrepresentationen förstärks, särskilt mar-
kant under de två senaste redovisade åren. Våra uppgifter stärker 
alltså bilden av att det har funnits ett samband mellan arbetslöshet 
och beviljad aktivitetsersättning via en längre period som arbetslös 
och en förändring av sammansättningen av de arbetsmarknads-
politiska programmen. Det har sannolikt skett en övervältring från 
offentlig arbetsmarknadspolitik och kommunalt försörjningsstöd 
till aktivitetsersättning. Risken för återkommande och långvariga 
arbetslöshetsperioder, i kombination med svårigheter att hitta 
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lämpliga utbildnings- och praktikplatser inom arbetsmarknads-
politikens och det reguljära utbildningssystemets ram, har haft 
betydelse vid beslutet att bevilja aktivitetsersättning. 
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5 Slutsatser om aktivitetsersättning 
och lågutbildades etablerings-
möjligheter 

Den ökning av antalet unga med förtidspension/aktivitets-
ersättning som vi har haft i Sverige kan sannolikt relateras till ökade 
inträdeshinder på arbetsmarknaden. Dessutom kan det finnas en 
benägenhet att medikalisera i grunden sociala problem. Denna 
benägenhet kan också ha tilltagit som ett resultat av förändringar i 
utbildningssystemet och i arbetsmarknadspolitiken som gör det 
svårare att hantera unga med mer påtagliga etableringsproblem. 

Vår undersökning bekräftar i hög grad den bild som getts i 
tidigare studier om unga förtidspensionärer, dvs. utbildningsnivå 
och socioekonomisk bakgrund tycks utgöra viktiga bakgrunds-
faktorer. Vi vill också understryka den ekonomiska sårbarhet som 
tycks prägla såväl ungdomarnas som föräldrarnas situation. Här blir 
den bild som framkommer via vår statistik mer tydlig än i tidigare 
undersökningar. Föräldrar till unga med förtidspension/aktivitets-
ersättning har en lägre inkomst än genomsnittet och det borde 
utredas vidare hur de familjeekonomiska villkoren påverkas av de 
ersättningsregler och det stöd som i dag beviljas unga med 
aktivitetsersättning. 

Avslutningsvis skulle vi vilja bredda perspektivet och resonera 
något om unga lågutbildades etableringsmöjligheter generellt. Det 
finns rimligtvis flera olika förklaringar till etableringsproblemen; 
både mer strukturella förhållanden, som vi har berört i den här 
rapporten, och faktorer som har med informationsluckor och ren 
diskriminering att göra. Här ingår också myndigheternas arbetssätt 
och/eller (brist på effektiv) samverkan. 

En väsentlig utgångspunkt är att låg utbildning leder till 
återkommande och långa perioder utan förvärvsarbete. Därmed 
ökar i förlängningen ”risken” att permanent sorteras bort från 
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arbetskraften (via någon form av förtidspension eller en arbets-
marknadspolitisk åtgärd utan bortre parentes). 

Vår statistik visar också att unga med aktivitetsersättning 
genomsnittligt sett har föräldrar med lägre utbildning och lägre 
inkomster än unga utan aktivitetsersättning. Det talar för att 
föräldrarna har svagare resurser och sämre möjligheter att via 
kontakter och sociala nätverk underlätta för sina barn att etablera 
sig i arbetslivet. 

Trots att det finns en hel del instrument i Arbetsförmedlingens 
arsenal för att underlätta etableringen av t.ex. funktionshindrade 
tycks inte dessa ha avsedda effekter. Arbetsförmedlingen erbjuder 
bland annat stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till person-
ligt biträde och särskilt introduktions- och uppföljningsstöd 
(SIUS). Det har i olika sammanhang, bland annat i utredningar om 
aktivitetsersättning, konstaterats att dessa insatser utnyttjas i allt 
för ringa omfattning. Även om aktivitetsersättningen för unga 
enligt regelverket förutsätter att den enskilde i samverkan med 
handläggare på Försäkringskassan utformar handlingsplaner som 
syftar till att underlätta sysselsättning sker detta i begränsad om-
fattning. 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag 
att i högre grad främja etablering och sysselsättning bland unga 
funktionshindrade, bland annat för att minska tillväxten av antalet 
unga med aktivitetsersättning. Frågan är emellertid hur långt man 
kommer med myndighetssamverkan i traditionella former. Det 
finns erfarenheter på detta område som inte direkt bidrar till 
optimism. Socialstyrelsen redovisade t.ex. för ett antal år sedan 
(2005) erfarenheterna från så kallade avtal kring funktionshindrade 
barn och unga med behov av stöd från mer än en huvudman. Även 
om det konstaterades att det var ett krav att myndigheterna skulle 
medverka till sådana avtal fick de en begränsad spridning i landets 
kommuner. 

Det mesta talar också för att unga med låg utbildning, 
återkommande arbetslöshetsperioder och periodvisa ohälso-
problem drabbas av extra svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden därför att de ska konkurrera om praktik- och 
utbildningsplatser i arbetslivet med andra grupper: studerande i 
arbetsplatsförlagt lärande och arbetslösa på olika slags praktik-
platser. Givet att det finns en ambition att få fler elever på både 
gymnasial och eftergymnasial nivå att delta i arbetsplatsförlagd 
utbildning kan konkurrensen komma att skärpas och de resurs-
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svagaste gruppernas kontaktytor gentemot arbetslivet begränsas 
ytterligare. 

Förslag 

Mot denna bakgrund kan tre policyorienteringar identifieras för att 
underlätta för unga lågutbildade att etablera sig i arbetslivet. 
Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken bör omorienteras för att 
bryta utanförskap och en permanent utsortering av unga vuxna via 
aktivitetsersättning. Aktivitetsersättningens passiviserande karaktär 
borde ersättas med aktiverande och kompetenshöjande insatser 
med klart arbetslivsfokus. 

1. En utbildningsgaranti som täcker alla upp till 25 års ålder. En 
utbildning i någon form – på olika nivåer och i olika former – 
motsvarande gymnasial nivå ska tillerkännas alla. Ansvaret för 
detta faller på kommunerna i samverkan med det lokala arbets-
livet. De lokala programråden bör få en operativ roll och ett 
ansvar för att utforma anpassade utbildningsprogram i sam-
verkan med arbetslivet (under överinseende av nationella 
programråd). Programrådet bör också få ett inflytande över 
resursfördelningen. 

2. Samverkan via en dörr in-konceptet borde prövas i samtliga 
kommuner i form av särskilda utbildnings- och jobbcenter. Det 
är också viktigt att betona att unga med konstaterade funktions-
hinder inte ska särbehandlas av myndigheterna utan integreras i 
övriga verksamheter där syftet är att skapa anpassade utbild-
ningsplatser, praktik och lärande i arbetslivet. På detta sätt 
minskas risken för stigmatisering. 

3. Arbetslivets parter måste förmås att ta ett större ansvar. Det 
gäller generellt när vi talar om ungas utbildning och syssel-
sättning. Det handlar alltså inte i första hand om att myndig-
heterna ska erbjuda nya tekniska lösningar eller finansiellt stöd 
riktade till enskilda grupper. Sådan uppbackning finns i hög grad 
redan i dag, men utnyttjas i allt för begränsad utsträckning. Det 
handlar snarare om att göra parterna medansvariga. Detta förut-
sätter institutionella och organisatoriska förändringar inom 
utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Kollektivavtal gällan-
de yrkesutbildning (t.ex. yrkesintroduktion inom verkstads-
industrin) liksom omställningsavtalen skulle kunna uppmuntras 
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och samordnas för att stödja en kraftfull nationell satsning för 
att underlätta integration av unga lågutbildade i arbetslivet (även 
om satsningen inte ensidigt behöver riktas till den gruppen utan 
omfatta unga generellt). Det kunde t.ex. ske genom att staten 
går in och subventionerar kollektivavtalsreglerade utbildnings-
platser av det här slaget. Villkoret ska naturligtvis vara att 
utbildningsplatserna håller högt ställda krav på kvalité och leder 
fram till nationellt erkända kvalifikationer. 

Kommunernas roll och myndighetssamverkan diskuteras ständigt i 
relation till ungas villkor och etableringsmöjligheter. Däremot har 
det varit förvånansvärt lite fokus på betydelsen av arbetslivets 
ansvar och partssamverkan. Här finns ett stort behov av kartlägg-
ning och kunskapsuppbyggnad, bland annat kopplat till lokala 
(också branschvisa) och internationella erfarenheter. 
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Appendix 

Tabell 3 Gruppen som uppburit förtidspension/aktivitetsersättning sedan 

tidigare (dvs. även under året/åren före mättillfället), 1994–

2008. Överrepresentation respektive underrepresentation för 

individer som påbörjar förtidspension/aktivitetsersättning jämfört 

med individer som ej påbörjar förtidspension/aktivitetsersättning 

Utbildningsnivå Gymnasieutbildning Enbart grundskola 
År 1994 2000 2008 1994 2000 2008 
Bakgrund 
Kvinna 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 
Man 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 
Utrikes född 0,6 0,9 0,9 0,6 1,0 1,0 
Andra generationen 1,4 1,3 1,0 1,2 1,2 1,1 
Kommungrupper (urval av) 
Befolkningstät region 1,1 1,2 1,4 1,1 1,3 1,2 
Glesbefolkad region 1,0 1,3 1,7 1,6 2,0 1,5 
Socioekonomisk bakgrund/Föräldrar 
Högst grundskola 1,1 1,5 1,3 1,4 1,3 1,5 
Lägre inkomst än 
genomsnittet 1,3 1,5 1,7 1,7 1,9 2,4 
Högre inkomst än 
genomsnittet 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 
Ungdomarnas utbildning 
Yrkesorienterad 
gymnasieutbildning 1,6 1,6 0,4 - - - 
Eftergymnasial 
utbildning 0,5 2,8 10,7 - - - 
Arbetslöshet 
Korttidsarbetslöshet 0,5 0,3 0,7 0,3 0,6 0,9 
Långtidsarbetslöshet 0,4 0,7 2,6 0,3 1,3 4,3 
Arbetslöshet t-1 
Korttidsarbetslöshet 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 1,0 
Långtidsarbetslöshet 0,3 0,7 1,8 0,4 0,5 4,0 
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Utbildningsnivå Gymnasieutbildning Enbart grundskola 
År 1994 2000 2008 1994 2000 2008 
Utanförskap 
Inkomst från studier 
eller arbete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Inga registrerade 
inkomster 43,3 231,7 106,9 136,9 220,3 118,0 
Utanförskap t-1 
Inkomst från studier 
eller arbete <0,1 0,3 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Inga registrerade 
inkomster 12,4 9,6 10,7 12,6 13,1 11,2 

Källa: PLACE. Referensgrupp består av ungdomar i samma situation (bakgrund, kommungrupp,…) som INTE har 
påbörjat förtidsaktivitet/förtidspension under åren 1994, 2000 eller 2008. Motsvarande värde för referensgrupperna 
är alltid 1. 

Data 

Den redovisade statistiken i denna rapport är framtagen ur PLACE 
databasen. Databasen är kompilerad av SCB men är placerad vid 
Uppsala universitet. Databasen används av forskare i kulturgeografi 
inom ramen för forskningsprojekt som blivit etiskt prövade och 
godkända. Databasen innehåller inte uppgifter om individers namn 
eller personnummer. PLACE är en longitudinell databas som inne-
håller registerdata över alla i Sverige skrivna individer under 
perioden 1990 och 20081. Variablerna i databasen beskriver indivi-
ders inkomster, utbildning, arbetsmarknadsdeltagande, familje-
situation, demografi samt geografi. 

I denna rapport har vi använt variabler som beskriver individers 
kön, födelseland, utbildningsnivå (SUN), inkomst (lön, deklarerar 
årlig inkomst samt studierelaterade inkomster), arbetslöshet 
(summa årlig arbetslöshetsersättning, dagar i heltidsarbetslöshet 
samt dagar i deltidsarbetslöshet), förtidspension/aktivitetsersätt-
ning samt slutligen boendekommun. 

                                                                                                                                                               
1 Omfattar personer som är skrivna i Sverige den 31 december respektive år. 
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UNDER SENARE ÅR har antalet unga och unga vuxna som beviljas 
aktivitetsersättning uppmärksammats allt mer. I rapporten diskuteras 
och analyseras utvecklingen av förtidspension och aktivitetsersättning 
bland unga i Sverige mot bakgrund av internationella erfarenheter. 
En huvudfråga är i vilken utsträckning förändrade villkor och ökade 
krav på arbetsmarknaden har bidragit till det ökade antalet unga och 
unga vuxna med aktivitetsersättning. Det konstateras att unga med låg 
utbildning, tidigare arbetslöshetsperioder och försörjningsproblem är 
överrepresenterade bland dem som beviljas aktivitetsersättning. 

Rapporten är skriven av Jonas Olofsson och John Östh som båda är 
aktiva i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som behandlar eta-
bleringsvillkor för unga med ofullständig gymnasieutbildning. Rappor-
ten är den femte i den parlamentariska socialförsäkringsutredningens 
underlagsrapportserie.

Underlagsrapporter i serien

1. Studerande och socialförsäkringen
2. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan   
    under 2000-talet
3. Hur bör arbetslöshetsförsäkringen utformas?
4. Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarnas syn på socialförsäkringarna
5. Förtidspensionering av unga 




