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Innehåll
Statistik om följande förhållanden:

• Sysselsättning (Employment)
• Arbetslöshet (Unemployment)
• Aktivitetsnivå (Activity rate)
• Skolavhopp (Early leavers from education and training)
• Högre utbildning (Completed tertiatry or equivalent education)
• Risk för fattigdom efter sociala transfereringar
• Risk för fattigdom eller social utsatthet (sammanslagning av tre indikatorer: 

omfattande materiell fattigdom, låg arbetsintensitet, risk för fattigdom)

SLUTSATSER



Källor

• https://www.disability-europe.net/dotcom
• http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Disability_statistics
• https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?a

rticle=1569&context=gladnetcollect

https://www.disability-europe.net/dotcom
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1569&context=gladnetcollect


Exempel på data

Share of disabled persons aged 15 and over reporting a disability in the 
specified life areas, by sex, EU-27, 2012 (¹) (as a % of persons reporting
a disability in at least one area)





SYSSELSÄTTNING

• Personer med funktionsnedsättning – 57%
• Personer utan funktionsnedsättning – 80% 

• Stora skillnader: Malta 36,5% – Sverige 68,4% 

• En svag förbättring över tid



Sysselsättningsgrad, funktionsnedsättning, ålder 20-64, 
samtliga EU-länder, år 2012 (EU-SILC) (Nationell målsättning >80%)



Utveckling sysselsättningsgrad, ålder 20-64, kön, år 2013
(EU-SILC)



ARBETSLÖSHET

• Personer med funktionsnedsättning – 17,4%
• Personer utan funktionsnedsättning – 10,2% 

Stora skillnader: Nederländerna 6,6% – Kroatien 49,0%

• En svag ökning över tid (I paritet med personer utan
funktionsnedsättning)

Stora skillnader: i Danmark minskning med 6%, i Grekland ökning 
med 14%



Arbetslöshet, samtliga EU-länder, kön, år 2012 (EU-SILC)



Utveckling arbetslöshet, ålder 20-64, kön, år 2013 (EU-SILC)



UTBILDNING

Pers. med fn. Pers. utan fn.

Drop out (högstadiet) 19% 11%
Högre utbildning (eftergymn.) 27% 37%

Över tid en tydlig förbättring men i huvudsak för personer med måttlig
funktionsnedsättning



UTSATTHET

Pers. med fn. Pers. utan fn.

Personer som bor i hushåll
med mycket låg arbetsintensitet: 24% 8%

Särskilt utsatta är personer med omfattande funktionsnedsättningar.
Medelvärdet för EU relativt stabilt över tid men stora skillnader. I 15 
länder försämring, särskilt I Grekland och Spanien.



UTSATTHET (forts.)

Pers. med fn. Pers. utan fn.

Risk för fattigdom efter
transfereringar: 19% 15%
(mindre än 60% av den genomsnittliga inkomsten)

Över tid har detta förbättrats för personer med funktionsnedsättning och
försämrats för personer utan funktionsnedsättning.
Samhällets stöd dämpar effekterna.
Nuvarande trend är att samhällets stöd minskar.



UTSATTHET (forts.)

Pers. med fn. Pers. utan fn.

Sammanslagning av tre
indikatorer: 31% 21%
(omfattande materiell fattigdom, låg arbetsintensitet I hushållet, risk 
för fattigdom)
Över tid har detta försämrats något för personer med 
funktionsnedsättning.



Sammantagen risk för fattigdom, EU-Sverige, 16-64 år, 2013 (EU-SILC)



Slutsatser
• Utvecklingen av välfärdsindikatorer inom EU visar en relativ stabilitet, dvs. 

över tid inga stora förändringar. Vissa indikatorer visar förbättring, andra 
försämring.

• Utbildningsindikatorer visar den mest positiva utvecklingen.
• Såväl den absoluta risken för fattigdom såväl den relativa fattigdomen för 

personer med funktionsnedsättning har ökat något sedan 2010. 
• Ländernas sociala transfereringar minskar dock skillnaderna mellan 

personer med och utan funktionsnedsättningar.
• Sverige ligger bra till avseende sysselsättningsnivån men mindre bra 

avseende arbetslöshet. 
• Sysselsättningen för personer i Sverige med aktivitetsnedsättning ligger 

högst inom EU. 
• Många länder har en mer jämlik situation mellan grupperna än Sverige, om 

än i flera fall på en lägre nivå. 



Tack för uppmärksamheten
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