
Muvah – Malmöungdomars väg till arbete genom högre studier

• En kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet

• Utgångspunkt Malmökommissionens rapport

• Syftar till att förstå, kartlägga och följa upp ungas vägar genom utbildningssystemet och 
till arbete

• Bredda rekryteringen till högre studier 

• Fokus forskning -> underlag för beslut och prioriteringar



Malmö i ett nationellt perspektiv

• En större andel grundskoleelever uppnår inte behörighetskraven för ett 
nationellt program i gymnasieskolan

• En större andel av eleverna i gymnasieskolan fullföljer inte utbildningen med 
en examen

• Andelen som varken förvärvsarbetar eller studerar (UVAS) är högre än i 
landet i övrigt

• Andelen sysselsatta bland unga vuxna är generellt sett lägre i Malmö än i 
landet i övrigt



Några av Malmös utmaningar

• Segregationen följer tydliga socioekonomiska, geografiska och etniska mönster

• Stor andel barn som växer upp under fattiga förhållanden

• Stor andel som inte fullföljer utbildning på grundläggande nivå

• För få når målen på gymnasiet

• Skolan misslyckas med sitt kompensatoriska uppdrag 

• Få väljer yrkesprogram på gymnasiet

• Låg sysselsättningsgrad - drabbar främst lågutbildade och personer med utländsk 
bakgrund
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Ny rapport: 
Vägar till arbetslivet via 
grundläggande och högre 
utbildning 
– en bred kartläggning och uppföljning 
av två elevkullar i Malmö

Jonas Olofsson, professor vid Mau är författare av rapporten 

• En sammanfattande rapport och en 
mer omfattande underlagsrapport

• Bygger på registerdata från SCB

• Följer upp elever i åk 6 och 9 2008 på 
samtliga grundskolor i Malmö 



Muvah-databasen

• Uppföljning av grundskoleelever i Malmö
• Byggs ut årligen med nya uppföljningsår och kohorter
• Årskullar som gick årskurs 4-9 år 2008
• Utbildning, etableringsförhållanden och försörjningsvillkor 2017 

och framåt 
• Individdata med många bakgrundsvariablar, ex familjebakgrund, 

föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst, skolenhet etc







Logistiska regressioner

• Logistiska regressioner går ut på att analysera oddsen eller 
sannolikheten för en individ att befinna sig i en viss kategori vid ett 
senare tillfälle

• Oddsen kan tolkas som sannolikheten att befinna sig i en viss kategori 
dividerat med sannolikheten att inte befinna sig där 

• Syftet är att värdera hur olika bakgrundsvariablar påverkar 
sannolikheten att befinna sig i en viss situation



All form av utbildning lönar sig! 













Sammanfattande kommentarer

• Socioekonomiska förutsättningar väldigt utslagsgivande för utbildningsval och etableringsmönster

• Den största andelen elever väljer högskoleförberedande program

• En låg och minskande andel väljer yrkesutbildning, trots att en yrkesutbildning ger snabbast 
etablering på arbetsmarknaden

• En betydande andel elever från högskoleförberedande program har inte påbörjat eftergymnasial 
utbildning vid 25-26 års ålder (övergångarna till högre utbildning utdragna)

• En stor andel påbörjar komvux- och folkhögskolestudier

• En betydande andel av eleverna som skrivs in på introduktionsprogrammen uppnår 
gymnasiekompetens i högre ålder, via studier på komvux och folkhögskola

• Risk för matchnings- och försörjningsproblem



Medskick till dig som möter barn och unga

• Muvahs uppföljning bygger på individdata – bakom varje siffra finns en person

• Det är samma individer vi möter, men vid olika tidpunkt i deras liv

• Vad kan du göra i din roll? Vad är ditt handlingsutrymme? 

• Fundera på vad du känner till om dina gamla elever – vad gör de idag? Vad 
önskar du att du visste? 

TACK FÖR DET ARBETE DU GÖR FÖR MALMÖS BARN OCH UNGA! 



Ladda ner eller beställ 
rapporten på 

mau.se/muvah

Bjud gärna in oss för att 
presentera och diskutera 
Muvah på din skola eller 

verksamhet!

Du hittar kontaktuppgifter till alla i 
Muvah på: mau.se/muvah

Mail: anna.singhateh@malmo.se


