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Förord  

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 
Arbetsförmedlingens regleringsbrev för år 2021. 
 
7. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 
 
Arbetsförmedlingen ska även se över definitionen och målnivån för prioriterade 
grupper så att de motsvarar och stödjer anvisningar av dem i målgruppen för 
Samhall Aktiebolag som har störst behov av stöd från arbetsmarknadspolitiken. 
Denna översyn ska redovisas till Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet) senaste den 15 oktober 2021. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Ärendet har 
föredragits av Emanuel Mörk, kvalificerad handläggare. Övriga som deltagit i den 
slutliga handläggningen är biträdande verksamhetsområdesdirektör 
Maria Kindahl, enhetschef Emil Johansson och sektionschef Johanna Ellung. 
Beslutet är fastställt digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter. 
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Generaldirektör 
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         Kvalificerad handläggare 
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Sammanfattning  

Detta är en återrapportering på ett av de uppdrag som Arbetsförmedlingen har fått 

rörande Samhall AB i årets regleringsbrev. Detta är en delredovisning och fokuserar 

på de prioriterade grupperna till Samhall AB och dess målnivå. Det pågår också ett 

arbete vad gäller att följa upp anvisningar samt att utveckla samverkan med Samhall 

AB, vilket rör de mer konkreta delarna i Arbetsförmedlingens arbete med att anvisa 

till och samverka med Samhall AB.1 Det arbetet redovisas inte i denna återrapport 

eftersom det är pågående och kommer att redovisas nästa år. Resultatet från det 

arbetet samt även arbetet att se över processen för identifiering av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga2 kan komma inverka på de 

bedömningarna som görs här.  

Arbetsförmedlingen har i denna återrapport sett över de prioriterade grupperna för 

anställning på Samhall AB och dess målnivå. De prioriterade grupperna är idag 

personer med funktionshinderkategorierna generellt nedsatt inlärningsförmåga och 

psykisk funktionsnedsättning samt personer som har flera funktionsnedsättningar i 

kombination som tillsammans medför omfattande behov av att anpassa 

arbetssituationen. Målet är att minst 40 procent av rekryteringen till skyddat arbete 

hos Samhall AB ska komma från dessa grupper. Bakgrunden till att just dessa 

grupper prioriteras kommer från tiden då Samhall ombildades till ett aktiebolag.   

Syftet med rapporten är således att utröna om denna prioritering och målnivå är 

fortsatt är rimlig. Översynen har utgått från kunskapsunderlag om situationen på 

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning samt kunskapsunderlag 

om personer med funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden. 

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämfört med 

befolkningen i övrigt enligt de undersökningar som genomförs av Statiska 

centralbyrån (SCB).3 En del personer med funktionsnedsättningar har behov av stöd 

och anpassningar på arbetet. De olika arbetsmarknadspolitiska insatser som riktar 

sig till personer med funktionsnedsättning syftar till att öka deras möjlighet till att få 

eller behålla ett arbete, däribland skyddat arbete.4 

Bland inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning hos Arbetsförmedlingen är de 

tre största funktionshinderkategorierna personer med nedsatt eller begränsad 

rörelseförmåga (29 %), psykisk funktionsnedsättning (25 %), specifik kognitiv 

funktionsnedsättning (20 %). Generellt nedsatt inlärningsförmåga är fjärde största 

kategori (8%).5  

Myndigheten har genomfört enkätundersökning med arbetsförmedlare som arbetar 

med anvisningar till Samhall AB genomförts. Av dessa ansåg 84 procent att de 

nuvarande prioriterade grupperna är rätt grupper att prioritera.  

Arbetsförmedlingen har också genomfört en regressionsanalys av utfall till arbete och 

studier. I analysen framkom att personer med psykisk funktionsnedsättning hade 

lägst sannolikhet att gå till arbete eller utbildning i förhållande till andra 

funktionshinderkategorier. När arbete med eller utan stöd analyserades var för sig 

 
1 Regleringsbrev för år 2021. Punkt 9: Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall. 
2 Regleringsbrev för år 2021. Punkt 8: Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 
3 SCB 2020. Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2019.  
4 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
5 Arbetsförmedlingens datalager. April 2021. 
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framkom att personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga hade lägst 

sannolikhet att gå till arbete utan stöd. Däremot hade denna funktionshinderkategori 

högst sannolikhet att gå till arbete med stöd vilket indikerar att behovet av stöd och 

anpassning är stort inom denna kategori.  

I rapporten redogörs också för tidigare forskning och utvärdering gällande 

förutsättningar att få ett arbete för individer i olika funktionsnedsättningar.  

Sammantaget gör Arbetsförmedlingen bedömningen att de nuvarande grupperna är 

rätt grupper att prioritera mot bakgrund av att dessa grupper på aggregerad nivå har 

svårare att få ett arbete jämfört med andra. När det gäller personer med flera olika 

funktionsnedsättningar i kombination behövs det mer kunskap om det finns någon 

eller några kombinationer som har svårare att få ett arbete. Och i så fall om dessa ska 

prioriteras specifikt.  

Ett mål på att 40 procent av de anvisade ska tillhöra prioriterade grupper bedöms 

som rimligt. Arbetsförmedlingen har dock en ambition om att 51 procent av 

anvisningarna ska tillhöra de prioriterade grupperna, detta för att tydligt prioritera 

de som bedöms ha störst behov. 
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1 Inledning 

Detta är en återrapportering på ett av de uppdrag som Arbetsförmedlingen har fått 

rörande Samhall AB i årets regleringsbrev. Detta är delredovisning och fokuserar på 

de prioriterade grupperna till Samhall AB och dess målnivå. Det pågår också ett 

arbete vad gäller att följa upp anvisningar samt att utveckla samverkan med Samhall 

AB, vilket rör de mer konkreta delarna i Arbetsförmedlingens arbete med att anvisa 

till Samhall AB.6 Det arbetet redovisas inte i denna återrapport eftersom det är 

pågående och kommer att redovisas nästa år. Insikter och resultat därifrån kan 

komma att inverka på de bedömningar som görs här vad gäller de prioriterade 

grupperna samt dess målnivå. Likväl som det arbete som pågår vad gäller att 

analysera processen för identifiering av funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga.7   

Arbetsförmedlingen har i denna återrapport gjort en översyn av prioriterade grupper 

för anställning på Samhall AB och dess målnivå. Arbetsförmedlingens översyn av 

definition och mål gällande anvisningar av prioriterade grupper har utgått från 

kunskapsunderlag om situationen på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning samt kunskapsunderlag om personer med 

funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden.  

För att få ytterligare kunskap om behovet av att prioritera vissa grupper vid 

anvisningarna till Samhall AB har myndigheten genomfört en enkätundersökning till 

arbetsförmedlare om de grupper som prioriteras idag. Myndigheten har också 

genomfört en regressionsanalys av utfall till arbete och utbildning för olika 

funktionshinderkategorier som finns på Arbetsförmedlingen. Därutöver har 

myndigheten haft dialog med vissa organisationer inom funktionshinderrörelsen.8 

1.1 Bakgrunden till de prioriterade grupperna 

När Samhall AB ombildades till ett aktiebolag i början av nittiotalet var bedömningen 

i propositionen att personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk 

funktionsnedsättning och personer med flera funktionsnedsättningar i kombination 

var prioriterade för anställning på företaget. 

En särskild anledning till denna prioritering var avvecklingen av institutionsboenden 

som antogs medföra ett behov av daglig verksamhet eller arbeten med behov av 

anpassning. Samhall nämns som ett sådant alternativ samt att Samhall även skulle 

vara ett alternativ som ett steg efter att man utvecklats på en daglig verksamhet. 

Vilket i sin tur skulle frigöra platser på daglig verksamhet. Det nämns också att 

 
6 Regleringsbrev för år 2021. Punkt 9: Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall. 
7 Regleringsbrev för år 2021. Punkt 8: Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
8 Funktionsrätt Sverige (där flera organisationer samverkar). FUB (arbetar för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning). DHR (arbetar för personer med nedsatt rörelseförmåga). Riksförbundet för Social och 
Mental Hälsa (RSMH). Attention (arbetar för personer med adhd, autismspektrumtillstånd, språkstörning och 
Tourettes syndrom). 
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intentionen var att unga personer med svåra funktionsnedsättningar skulle kunna få 

ta del av ett arbete istället för förtidspension. 9  

Definitionen som finns idag grundar sig på skrivningar från regeringens proposition 

vid ombildningen av Samhall till ett aktiebolag. Definitionen av de prioriterade 

grupperna bestäms i en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Samhall 

AB.10 Rapporten syftar till att se över om målnivå och de prioriterade grupperna är 

lämpliga. 

1.2 De prioriterade grupperna idag och dess målnivå 

De som anvisas till anställning på Samhall AB ska vara personer med 

funktionsnedsättning vars arbetsförmåga är så nedsatt till följd av en 

funktionsnedsättning att personen inte kan få något annat arbete och vars behov inte 

kan tillgodoses genom andra insatser.11 Det är således de generella förutsättningarna 

som gäller för alla som anställs på Samhall AB. Men som nämndes ovan har det även 

bedömts finnas behov av att prioritera vissa typer funktionsnedsättningar vid 

anställning på Samhall AB. Dessa grupper är idag:  

• Personer med psykisk funktionsnedsättning  

• Personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga.  

• Personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning i kombination med 

hörselskada, synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning.  

• Personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför 

omfattande nedsättning av arbetsförmågan enligt följande:   

o Teckenspråkig/Barnsdomsdöv i kombination med någon annan 

funktionsnedsättning  

o Synnedsättning i kombination med annan funktionsnedsättning  

o Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga i kombination med annan 

funktionsnedsättning. 

Vad gäller målnivån för de prioriterade grupperna så fastställs den i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev. För år 2021 ska minst 40 procent av 

rekryteringen till skyddat arbete hos Samhall AB komma från de prioriterade 

grupperna. Målet har varit på samma nivå under ett antal år.  

 
9 Regeringens prop. 1991/92:91, om ombildningen av Samhall till aktiebolag, m.m.  
10 Av ägaranvisningen (§2) för Samhall AB framgår att  
Bolaget ska se till att minst 40 procent av de personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga som årligen anställs tillhör de prioriterade grupper som definierats gemensamt av 
Arbetsförmedlingen och Bolaget, under förutsättning att Arbetsförmedlingen anvisar personer ur dessa grupper 
i en sådan omfattning. 
11 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 37 §. 
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1.3 Disposition  

Rapporten inleds med en beskrivning och bakgrund till de prioriterade grupperna. 

Sedan följer ett avsnitt med en beskrivning av arbetsmarknaden och personer med 

funktionsnedsättning. Efter det presenteras resultat från en enkät till 

arbetsförmedlare samt en regressionsanalys över utfall till arbete och utbildning hos 

personer med olika funktionsnedsättningar. Rapporten avslutas med en diskussion 

om de prioriterade grupperna och dess målnivå.   

 

2 Arbetsmarknaden och personer med 

funktionsnedsättning 

2.1 Situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning  

2.1.1 Sysselsättningen är lägre för personer med funktionsnedsättning 

Statistiska centralbyrån har under ett flertal år undersökt situationen på 

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Denna undersökning har 

genomförts i anslutning till arbetskraftsundersökningarna (AKU) där personer fått 

svara på om de har en funktionsnedsättning.  

Personer med funktionsnedsättning har i dessa undersökningar haft lägre 

sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet jämfört med befolkningen totalt. 

Diagram 1. Andel sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning, med nedsatt 
arbetsförmåga och i befolkningen totalt. 2013-2019. Procent. (Källa: SCB) 

 

 

Skillnaden mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen totalt har 

minskat men det råder fortfarande en relativt stor skillnad i sysselsättningsgrad. 
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Personer som uppgav att de hade nedsatt arbetsförmåga hade en lägre 

sysselsättningsgrad än personer med funktionsnedsättning totalt.  

I undersökningen år 2019 uppgav 68 procent av de som hade en 

funktionsnedsättning att de bedömde att funktionsnedsättningen medförde nedsatt 

arbetsförmåga.12 Det var fler kvinnor än män som uppgav att de hade nedsatt 

arbetsförmåga (73 respektive 63 procent).  

Den vanligaste typen av funktionsnedsättning som personer uppgav att de hade var 

nedsatt rörelseförmåga. Uppräknat på befolkningsnivå var det 3 procent som angav 

nedsatt rörelseförmåga. Därefter kom Astma eller allergi på 2 procent och lika många 

hade någon form av psykisk funktionsnedsättning. Knappt 2 procent hade en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Vad gäller kön var det ungefär lika många kvinnor och män som hade en 

funktionsnedsättning. Däremot var det vissa skillnader mellan könen vilken typ av 

funktionsnedsättning som var vanligast, exempelvis var psykisk funktionsnedsättning 

och rörelsenedsättning vanligare hos kvinnor medan diabetes var vanligare hos män.  

Jämfört med befolkningen totalt var det en högre andel i ålderskategorin 50 - 64 år 

hos personer med funktionsnedsättning, 36,1 procent jämfört med 29,6 procent. 

Utbildningsnivån var lägre hos personer med funktionsnedsättning där 34,9 procent 

hade eftergymnasial utbildning jämfört med 45,6 procent hos befolkningen totalt. 

Det var en lägre andel utrikes födda bland personer med funktionsnedsättning, 15,8 

procent jämfört med 23,9 hos befolkningen totalt.  

2.1.2 Behov av anpassat arbetstempo viktigt 

I SCB:s undersökning ställdes frågor till de som uppgett att de hade nedsatt 

arbetsförmåga om vilka behov av anpassningar de hade. Cirka 80 procent av de 

sysselsatta med funktionsnedsättning som uppgav att de hade nedsatt arbetsförmåga 

hade också behov av någon anpassning. Bland dessa var anpassat arbetstempo det 

vanligaste behovet. Majoriteten hade också fått den anpassning de var i behov av.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2019. SCB 2020.  
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Diagram 2. Andel med behov av visst stöd eller anpassning av arbetsförhållandena, bland 
sysselsatta personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga. År 2019. 
Procent. (Källa: SCB) 

 

 

Det är således en stor andel av de som uppger att de har nedsatt arbetsförmåga som 

har behov av någon anpassning. De arbetsmarknadspolitiska insatser som riktar sig 

till personer med funktionsnedsättning syftar också just till att bidra med detta när 

det är nödvändigt för att kunna få eller behålla ett arbete.   

2.2 Inskrivna på Arbetsförmedlingen med funktionsnedsättning 

Ovan beskrevs situationen på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning utifrån den undersökning som genomförts i anslutning till 

AKU. I detta avsnitt ges en bild av hur fördelningen av inskrivna arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen ser ut utifrån olika funktionshinderskategorier. Till skillnad mot 

undersökningen som genomförs av SCB som bygger på självskattning bygger 

Arbetsförmedlingens registerdata på myndighetens bedömning om individen har en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

Arbetsförmedlingen använder Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning 

och funktionshinder. Det är inte alltid en funktionsnedsättning är ett hinder i en 

arbetssituation eller i en studiesituation. Det finns många personer som har en 

funktionsnedsättning men där nedsättningen inte har någon betydelse i arbete eller 

studier. Arbetssökande som inte kommer vidare i sin planering och där 

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns behov att klargöra förutsättningarna för 

arbete eller studier så blir det relevant att beakta om det finns en 

funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.13  

Om en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan konstateras och den 

enskilde samtycker så sker en registring utifrån den funktionshinderskategori som 

 
13 Arbetsförmedlingens handläggarstöd: 2021-01.25 Af-2020/0049 8695 



Översyn av prioriterade grupper och dess målnivå Arbetsmarknaden och personer med 
funktionsnedsättning 

 
 
 
 
 

13 

stämmer in på individens funktionsnedsättning. Funktionshinderskategorierna kan 

på aggregerad nivå användas för uppföljning och planering av insatser. 

2.2.1 Öppet arbetslösa och sökande i program  

I april år 2021 var det cirka 146 500 personer inskrivna med funktionsnedsättning på 

Arbetsförmedlingen, av dessa var 42 procent öppet arbetslösa och arbetssökande 

deltagare i program (inskrivna arbetslösa). Övriga var i huvudsak anställda med 

något av de lönestöd som Arbetsförmedlingen har. Fördelningen utifrån 

funktionsnedsättning kan ses i tabell 1. 

Tabell 1. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån de  
vanligaste funktionshinderkategorierna, april 2021.  
 

Funktionshinderskategori Antal Andel 

av 

total  

Andel 

hos 

kvinnor 

Andel 

hos 

män 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 18 069 29 34 26 

Psykisk funktionsnedsättning 15 363 25 30 20 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 12 502 20 15 26 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 4 783 8 7 9 

Övriga kategorier14 10 668 17 15 20 

Totalt 61 385 100 100 100 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager 

* Även utgångna kategorier är inräknade 

Sammantaget var de funktionsnedsättningar som är vanligast hos arbetslösa 

inskrivna på Arbetsförmedlingen i överensstämmelse med de funktionsnedsättningar 

som var vanligast i SCB:s undersökning. Bortsett från Astma och allergi. En 

förklaring till det kan vara att denna funktionsnedsättning inte i samma utsträckning 

påverkar arbetsförmågan som andra vanliga funktionsnedsättningar.  

Den vanligaste funktionshinderkategorin är nedsatt eller begränsad rörelseförmåga, 

följt av psykisk funktionsnedsättning och sedan specifik kognitiv 

funktionsnedsättning. Den senare kategorin består exempelvis av personer med 

diagnoser som autism eller adhd. Tillsammans utgör dessa tre 

 
14 Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar, Missbruks- eller beroendeproblematik, Nedsatt funktion 
i hjärta, kärl eller lungor, Hörselskada, Synnedsättning, Allergi eller överkänslighet, Barndomsdöv och/eller 
teckenspråkig samt utgångna kategorier som inte används längre.  
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funktionshinderkategorier 74 procent av de inskrivna med funktionsnedsättning som 

är arbetslösa.15  

För både kvinnor och män är dessa tre kategorier störst. Det är emellertid en lägre 

andel kvinnor som har specifik kognitiv funktionsnedsättning jämfört med män 

medan nedsatt eller begränsad rörelseförmåga och psykisk funktionsnedsättning är 

vanligare bland kvinnor.  

Ser man på de vanligaste funktionshinderskategorierna utifrån ålder förändras 

fördelningen vad gäller specifik kognitiv funktionsnedsättning och nedsatt eller 

begränsad rörelseförmåga. För åldersgruppen 16 -44 år är specifik kognitiv 

funktionsnedsättning vanligast, 35 procent jämfört med 14 procent med nedsatt eller 

begränsad rörelseförmåga. I åldersgruppen 45 - 64 år är nedsatt eller begränsad 

rörelseförmåga vanligast, 42 procent jämfört specifik kognitiv funktionsnedsättning, 

8 procent. Psykisk funktionsnedsättning är i stort sett lika vanlig inom båda dessa 

åldersgrupper.16  

Av de inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning är 33 procent utrikes födda. 

Även hos utrikesfödda är de tre funktionshinderskategorierna beskrivits ovan 

vanligast. Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga är den dominerade 

funktionshinderkategorin och utgör 44 procent bland utrikes födda med 

funktionsnedsättning, följt av psykisk funktionsnedsättning och specifik kognitiv 

funktionsnedsättning, 19 procent respektive 9 procent. Den senare kategorin är 

således betydligt lägre än hos utrikes födda jämfört de med funktionsnedsättning 

totalt sett.17  

Vad gäller utbildningsnivå hos personer med funktionsnedsättning har 46 procent 

gymnasial utbildning, hos dessa ser fördelningen av funktionshinderskategorier ut 

som för inskrivna arbetslösa i stort där 75 procent tillhör någon av de tre största 

funktionshinderskategorierna. Det är 34 procent som har förgymnasial utbildning, 

där 71 procent tillhör de tre största funktionshinderskategorierna. Hos personer med 

förgymnasial utbildning är personer med nedsatt eller begränsad rörelseförmåga 

vanligast, det är något vanligare med specifik kognitiv funktionsnedsättning än med 

psykisk funktionsnedsättning. Cirka 20 procent har eftergymnasial utbildning av de 

inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning. För personer med eftergymnasial 

utbildning tillhör 81 procent de tre största funktionshinderskategorierna. Här är dock 

psykisk funktionsnedsättning den vanligaste funktionshinderskategorin som 38 

procent av de med eftergymnasial utbildning tillhör.18  

 

 
15 Se tabell B1 i bilaga 2 för samtliga funktionshinderkategorier. 
16 I åldersgruppen 16 - 44 år är det 28 237 personer medan det i åldersgruppen 45 - 64 år är 33 148 personer.  Se 
Tabellerna B4 och B5 i Bilaga 2. 
17 Tabell B6. 
18 Tabell B8-B10. 
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2.3 Situationen för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar 

År 2015 publicerades en studie där en sekundäranalys genomfördes av situationen för 

personer med olika typer av funktionsnedsättningar som ingått i SCB:s undersökning 

av situationen på arbetsmarknaden år 2004.19 I analysen delade man upp de olika 

funktionsnedsättningarna i kategorier och undersökte, genom en logistisk regression, 

sannolikheten för att respektive kategori var anställda.  

Kategorierna de använde sig av var fysiska funktionsnedsättningar, 

hörselnedsättningar, kommunikativa funktionsnedsättningar (tal-läsa), medicinska 

funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar samt synnedsättningar. 

Utifrån denna kategorisering kom de fram till att personer med hörselnedsättning 

hade högst sannolikhet att ha en anställning. Minst sannolikhet att ha en anställning 

hade personer med psykisk funktionsnedsättning. Vad gällde övriga kategorier skiljde 

det sig inte.  

Deras slutsats var att typen av funktionsnedsättning hade betydelse för möjligheten 

att få ett arbete. Att personer med psykisk funktionsnedsättning hade minst 

sannolikhet att ha en anställning låg i linje med andra undersökningar. Exempelvis 

en studie som visade att arbetsgivare hade skilda attityder gentemot personer med 

psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, där personer med de senare 

funktionedsättningarna uppfattades som enklare att anställa.20   

I en avhandling från Högskolan i Halmstad genomfördes en registerstudie av vilken 

sysselsättning unga vuxna med intellektuell funktiosnesnedsättning hade efter att de 

slutat gymnasiesärskolan. Studien gav en ögonblicksbild av vad sysselsättningen var 

år 2011 hos personer som avslutat gymnasiesärskolan mellan åren 2001 - 2011. 

Information från 12 269 slutbetyg samkördes med olika register för att få fram 

resultatet.21  

Resultatet visade att 4 av 5 unga med intellektuell funktionsnedsättning stod utanför 

arbetsmarknaden, 22,4 procent hade ett arbete. Den största gruppen, 47 procent, 

hade daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) som sysselsättning, medan 24 procent varken hade ett arbete, en sysselsättning 

inom daglig verksamhet eller var studerande. Endast 6,6 procent var studerande.  

Sannolikheten för att ha ett arbete var störst bland de som gått ett nationellt 

gymnasieprogram, bland männen i studien och bland de som gått ut skolan 2001 - 

2006. Högst sannolikhet att studera hade kvinnor, de som slutade skolan mellan 

2007 - 2011 samt de som gått ett specialutformat program. 

Av de 2 745 personer som hade ett arbete sågs en tydlig könsskillnad, där 70 procent 

var män medan 30 procent var kvinnor. Männen arbetade i traditionellt manliga 

yrken, till exempel detaljhandel och byggnadshantverkare. Kvinnorna arbetade i 

 
19 Boman et al. 2015. 
20 Boman et al. 2015. 
21 Arvidsson, 2016. 
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traditionellt kvinnliga yrkeskategorier som exempelvis vård- och omsorgspersonal 

samt inom lokalvård. Bland alla personer som hade ett arbete var det 2,3 procent som 

hade ett osubventionerat arbete.  

2.4 Aktivitets – och sjukersättning  

Eftersom Samhall AB ursprungligen bland annat var tänkt att motverka 

förtidspension kan det vara intressant att se på hur det ser ut inom socialförsäkringen 

vad gäller olika funktionsnedsättningar. För ekonomisk trygghet vid långvarig 

nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning finns 

aktivitetsersättning och sjukersättning inom socialförsäkringen. Den första riktar sig 

till unga, upp till 29 år och den senare till personer som är 30 år och äldre.  

När det gäller aktivitetsersättning är den vanligaste diagnosgruppen psykiska 

sjukdomar. År 2019 motsvarade de psykiska sjukdomarna 87 och 88 procent av alla 

nybeviljade aktivitetsersättningar för kvinnor respektive män. Som framgår i diagram 

3 så har andelen ökat från år 2005.  

Diagram 3. 

 
Källa: Försäkringskassan 

 

Även vad gäller sjukersättningen så är psykiska sjukdomar vanligast. Här är 

emellertid fördelningen av olika diagnosgrupper mer spridd, se diagram 4. 
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Diagram 4. 

 
Källa: Försäkringskassan 

År 2019 var andelen med psykiska sjukdomar 47 procent inom sjukersättningen, 

även här har denna diagnosgrupp ökat sedan år 2005. 22 

2.5 Sysselsättning enligt LSS och SoL 

För personer som inte klarar av ett lönearbete men som har behov av sysselsättning 

finns det daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS) samt dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). År 2018 

hade cirka 38 000 personer daglig verksamheten enligt LSS.23 De flesta tillhörde 

personkrets 1 i LSS24. Cirka 4 800 personer hade dagverksamhet enligt 

socialtjänstlagen år 2020.25  

Socialstyrelsen analyserade år 2021 övergångar till arbete och studier för personer 

med psykisk funktionsnedsättning som har dagverksamhet enligt SoL. I 47 procent av 

kommunerna hade minst en person som deltagit i dagverksamhet enligt SoL fått 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden under det analyserade året. I 36 procent av 

kommunerna hade minst en person som deltagit i dagverksamhet enligt SoL fått 

skyddat arbete. Utifrån inkomstvariabler analyserade Socialstyrelsen också hur 

många som hade ett lönearbete av dem som varaktigt avslutat dagverksamheten år 

2015. Av analysen framkom att av de 5 300 som hade dagverksamhet enligt SoL 2015 

gick mindre än 0,5 procent över till ett lönearbete som varade minst två år.26  

Socialstyrelsen gjorde även en liknande analys av övergångar till arbete för personer 

inom daglig verksamhet enligt LSS.  I 33 procent av kommunerna hade minst en 
 

22 Socialförsäkringen i siffror 2020. Försäkringskassan.  
23 Socialstyrelsen, 2021. Lägesrapport 2020.  
24 Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
25 Socialstyrelsen 2021. Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2020 
26 Socialstyrelsen, 2020. Lägesrapport 2019. 
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person som deltagit i daglig verksamhet enligt LSS fått arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. I 24 procent av kommunerna hade minst en person som deltagit i 

daglig verksamhet enligt LSS fått skyddat arbete. Utifrån analysen över inkomster 

framkom att av de 32 400 som hade daglig verksamhet 2014 gick totalt 0,2 procent 

över till ett lönearbete eller sysselsättning som varade minst två år.27 Det är således 

än lägre andel än inom socialpsykiatrin.  

3 Undersökningar  

Arbetsförmedlingen har genomfört en enkätundersökning till arbetsförmedlare samt 

en regressionsanalys av sannolikheten att nå utfallet arbete eller utbildning hos 

inskrivna inom olika funktionshinderskategorier. Syftet med enkäten var att få 

arbetsförmedlarnas syn på om de prioriterade grupperna är rätt grupper att 

prioritera. Regressionsanalysen syftar till att studera om det är någon 

funktionshinderskategori som har högre eller lägre sannolikhet att nå ett utfall till 

arbete eller utbildning. Detta för att få en bild om någon eller några 

funktionshinderskategorier har större behov av stöd från arbetsmarknadspolitiken.  

3.1 Enkät till arbetsförmedlare  

Under våren 2021 gjordes ett enkätutskick till 291 arbetsförmedlare som arbetar med 

anvisningar till Samhall AB. Totalt inkom 209 svar vilket gav en svarsfrekvens på 72 

procent. Vilket bedöms som en tillräckligt god svarsfrekvens.  

Vad gällde de prioriterade grupperna så ställdes två frågor. Dels om de berörda 

arbetsförmedlarna ansåg att det var tydligt vilka grupper som var prioriterade dels 

om de ansåg att det var rätt grupper som prioriterades. På båda dessa frågor var det 

en klar majoritet som svarade ja, 82 respektive 84 procent.  

Diagram 5. Enkätfråga - Tycker du att de prioriterade grupperna är rätt grupper att 
prioritera? 

 
n = 209 

 
27 Socialstyrelsen, 2020. Lägesrapport 2019. 
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Som framgår i diagram 5 så anser 84 procent av de svarande att det är rätt grupper 

som i dagsläget prioriteras. Av de som svarat nej så har de utvecklat sitt svar i de 

flesta av fallen. I dessa svar framkommer vissa mönster. Några respondenter anser 

att specifik kognitiv funktionsnedsättning bör vara en fristående prioriterad grupp. 

Andra anser att vissa kombinationer av olika funktionsnedsättningar inte borde 

användas eller att de är för invecklade. Men på hela taget anser arbetsförmedlarna att 

de nuvarande grupperna är rätt grupper att prioritera.  

3.2 Regressionsanalys av utfall hos inskrivna i olika 
funktionshinderskategorier 

För att utröna om det var någon funktionshinderskategori som hade en högre eller 

lägre sannolikhet att gå till arbete eller utbildning genomförde Arbetsförmedlingen 

en regressionsanalys av detta.28 Utfallsvariablerna i analysen var osubventionerat 

arbete, subventionerat arbete samt utbildning.29  

Urval för undersökningen var personer som var nyinskrivna och som hade en 

identifierad funktionsnedsättning under perioden 2013 - 2020. Varje person kunde 

bara vara med en gång, och då valdes den tidigaste perioden. För att utfallet arbete 

eller utbildning skulle räknas sattes ett villkor att det skulle ha pågått i 90 dagar.  

3.2.1 Samtliga utfall 

I tabell 2 visas samtliga utfall (subventionerat arbete, osubventionerat arbete samt 

studier) sammanslagna. Som kan ses är en variabel referenspunkt (Reference) som är 

satt till 1, övriga variabler har således en högre eller lägre sannolikhet att gå till arbete 

eller utbildning jämfört med denna. Högst upp i tabellen skattas kön, andra variabler 

som till exempel utbildning eller typ av funktionsnedsättning hålls då konstanta för 

att se på just betydelsen av kön. Vi ser att kvinnor har 16 procent lägre sannolikhet att 

nå ett utfall än män som är referenskategori. 30 

Vad gäller utbildningsnivå noteras att med högre utbildning följer högre sannolikhet 

för att ha ett utfall till arbete eller utbildning, det är 19 procent högre sannolikhet för 

personer med eftergymnasial utbildning i förhållande till personer med högst 

förgymnasial utbildning medan det är 17 procent högre sannolikhet för personer med 

gymnasial utbildning.  

Personer som är utrikes födda har 13 procent lägre sannolikhet för ett utfall till arbete 

eller utbildning i förhållande till inrikes födda.  

När det gäller funktionsnedsättning är specifik kognitiv funktionsnedsättning satt 

som referenspunkt. I förhållande till denna funktionshinderkategori hade personer 

med nedsatt eller begränsad rörelseförmåga fem procent lägre sannolikhet till arbete 

och utbildning, personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga hade 7 procent 

 
28 Regressionsanalysens skattningar är gjorda med Cox Proportional Hazard modeller. Regressionsanalysen 
genomfördes av Analysavdelningen på Arbetsförmedlingen. 
29 Subventionerat arbete definierades som de lönestöd/subventionerade anställningar som Arbetsförmedlingen 
har. Även anvisningar/avaktualiseringar till Samhall AB inkluderades här. 
30 Kvinnors hasardkvot är 0,84 i förhållande till 1 för män. 16 procent får man av 1 - 0,84. 
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högre sannolikhet, personer psykisk funktionedsättning hade 24 procents lägre 

sannolikhet och övriga funktionsnedsättningar hade 10 procents lägre sannolikhet.   

Tabell 2. Utfall till arbete (osubventionerat samt subventionerat) eller utbildning.  

 

 

3.2.2 Utfall osubventionerat arbete 

Tabell 3 visar utfall till osubventionerat arbete, vilket innebär ett arbete utan någon 

lönesubvention. Vad gäller kön ser vi ingen skillnad mellan kvinnor och män att gå 

till ett osubventionerat arbete.  

När det gäller utbildningsnivå så är det på osubventionerat arbete väldigt tydligt att 

det har stor betydelse och sannolikheten är 59 procent högre att få ett utfall till 

osubventionerat arbete om man har eftergymnasial utbildning jämfört med 

förgymnasial utbildning och för gymnasial utbildning är sannolikheten 30 procent 

högre.  

När det gäller att vara utrikes född jämfört med inrikes född är det 14 procent lägre 

sannolikhet att gå till ett osubventionerat arbete.   

För olika typer av funktionsnedsättningar ser vi att det är högst sannolikhet för 

utfallet osubventionerat arbete hos personer med nedsatt eller begränsad 

rörelseförmåga, 5 procent höge än specifik kognitiv funktionsnedsättning. Lägst 

sannolikhet för osubventionerat arbete hade personer med generellt nedsatt 

inlärningsförmåga samt personer med psykisk funktionsnedsättning, 24 respektive 

25 procent lägre i förhållande till specifik kognitiv funktionsnedsättning.  
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Tabell 3. Utfall till osubventionerat arbete. 

 

3.2.3 Utfall subventionerat arbete  

När det gäller subventionerat arbete, alltså ett arbete med någon form av lönestöd, är 

det betydlig lägre sannolikhet för kvinnor att få detta utfall, 33 procent lägre än män.  

Vad gäller utbildning är det 13 procent högre sannolikhet för personer med gymnasial 

utbildning att gå till ett subventionerat arbete jämfört med de med förgymnasial 

utbildning. Däremot är det 7 procent lägre sannolikhet för de med eftergymnasial 

utbildning att gå till subventionerat arbete i förhållande till de med förgymnasial 

utbildning.  

Även till subventionerat arbete har personer som är utrikes födda lägre sannolikhet 

att få det utfallet, 12 procent.  

Störst sannolikhet att få subventionerat arbete hade personer med generellt nedsatt 

inlärningsförmåga. Vilket således är tvärtom mot osubventionerat arbete där de 

tillsammans med psykisk funktionsnedsättning hade lägst sannolikhet. Lägst 

sannolikhet till utfallet subventionerat arbete hade personer med psykisk 

funktionsnedsättning i förhållande till specifik kognitiv funktionsnedsättning.  
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Tabell 4. Utfall till subventionerat arbete. 

 

3.2.4 Utfall till utbildning 

När det gäller utbildning hade kvinnor 33 procent högre sannolikhet för sådant utfall.  

Personer med gymnasial utbildning hade lägre sannolikhet att gå till utbildning 

jämfört med personer med förgymnasial utbildning, medan personer med 

eftergymnasial utbildning i stort sett hade samma sannolikhet.  

Vad gäller inrikes och utrikes födda var det inga stora skillnader i utfall till 

utbildning.  

När det gällde olika typer av funktionsnedsättningar hade specifik kognitiv 

funktionsnedsättning högst sannolikhet att gå till utbildning. Lägst sannolikhet för 

detta utfall hade personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga.  
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Tabell 5. Utfall till utbildning. 

 

4 Diskussion 

4.1 Prioriterade grupper och anvisning till Samhall AB 

Utgångspunkten för anvisningar till Samhall AB och till andra 

arbetsmarknadspolitiska insatser bygger på en arbetsmarknadspolitisk bedömning 

om anvisningen är motiverad eller ej. För de insatser som riktar sig till personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska det också finnas behov 

av stöd på grund av en funktionsnedsättning i relation till arbetssituationen. För att 

anvisas till Samhall AB ska behoven inte heller kunna tillgodoses genom andra 

insatser. Det således personer med störst behov av stöd från 

arbetsmarknadspolitiken som ska anvisas till Samhall AB.  

Det är viktigt att understryka att personer som har en funktionsnedsättning inte är en 

homogen grupp. Behov av stöd och anpassning på grund av en funktionsnedsättning i 

relation till en arbetssituation varierar från fall till fall. De individuella 

förutsättningarna i relation till arbetssituationen är det som styr behovet av stöd och 

är viktigare än vilken typ av funktionsnedsättning som individen har. I förhållande 

till arbetsmarknaden är utbildning en viktig faktor. Och som visades i 

regressionsanalysen är högre utbildningsnivå en stark förklaringsfaktor till ökad 

sannolikhet att få ett arbete, framförallt ett osubventionerat arbete.  

Mot den bakgrunden är det viktigt att personer anvisas till Samhall AB baserat på 

individuella behov och förutsättningar, inte på grund av vilken funktionsnedsättning 

individen har.  
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Men eftersom det på aggregerad nivå finns tydliga skillnader mellan olika 

funktionsnedsättningar och möjligheten att få ett arbete är det motiverat att ha 

prioriterade grupper. Inte minst för att säkerställa att de grupper som på aggregerad 

nivå har en svårare situation på arbetsmarknaden ska få ta del av Samhall AB:s 

arbetsutbud. Arbetsförmedlingen bedömer därför att det är rimligt att på aggregerad 

nivå följa och ha ett mål för dessa grupper. 

4.1.1 Den nuvarande prioriteringen är rimlig  

Från regressionsanalysen som genomförts inom ramen för detta uppdrag 

framkommer att det finns vissa skillnader i sannolikhet att få ett arbete utifrån 

funktionsnedsättningskategori. Personer med psykisk funktionsnedsättning hade 

lägst sannolikhet att gå till ett arbete eller utbildning, när både subventionerat och 

osubventionerat arbete inkluderas i utfallet. Det resultatet är i linje med den 

regressionsanalys som gjordes baserat på data från SCB:s undersökning där personer 

med psykisk funktionsnedsättning hade lägst sannolikt att vara i arbete. Dock är 

kategoriseringen av psykisk funktionsnedsättning inte direkt jämförbar mellan de 

båda analyserna. Inom dagverksamhet enligt SoL, som rör personer med psykisk 

funktionsnedsättning var det få som gick till arbete efter avslutad dagverksamhet. 

Sammantaget är det därför rimligt att denna funktionshinderskategori fortsatt är en 

prioriterad grupp för Samhall.   

Personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga hade högst sannolikhet att gå till 

subventionerat arbete men lägst sannolikhet att gå till osubventionerat arbete. Detta 

visade sig också i en analys av vilken typ av arbete som unga förstagångsinskrivna år 

2013 lämnade för, 87 procent av de med generellt nedsatt inlärningsförmåga gick till 

subventionerat arbete.31  Vilket antyder att svårigheterna att få ett arbete utan stöd 

kompenseras med större möjligheter att få ett arbete med stöd för personer med 

generellt nedsatt inlärningsförmåga. Att få stöd på arbetet är således viktigt för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning vilket även avhandlingen från 

Högskolan i Halmstad visade, se avsnitt 2.3.  Denna funktionshinderkategori är också 

en av de grupper som tillhör personkretsen för LSS, och som kunde ses i analyserna 

från Socialstyrelsen är det få personer som går till ett lönearbete. Det framkom även i 

dialogen med funktionshindersrörelsen att skyddat arbete är en viktig insats för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning.  Bedömningen görs att det finns ett 

behov av arbeten med stöd för denna grupp och att den fortsättningsvis bör vara 

prioriterad för anställning på Samhall AB.  

Även personer med flera olika funktionsnedsättningar i kombination är en 

prioriterad grupp för Samhall. Bedömningen görs att även denna prioritering är 

rimlig mot bakgrund att flera funktionsnedsättningar i kombination kan medföra 

större behov av anpassning. Det behövs dock mer kunskap om någon eller några 

kombinationer av funktionsnedsättningar på aggregerad nivå har svårare att gå till 

ett arbete. Om ett sådant mönster skulle kunna identifieras skulle denna eller dessa 

kombinationer kunna prioriteras specifikt.  

 
31 Arbetsförmedlingen 2020. Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen.  
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Som nämnts tidigare bedömdes det vid bildandet av Samhall AB att det fanns vissa 

funktionsnedsättningar som behövde prioriteras. Bland annat på grund av behovet av 

sysselsättning efter institutionernas avskaffande och för att undvika att individer 

hamnade i förtidspension. Till exempel att utveckla sin arbetsförmåga efter daglig 

verksamhet.32  

Även idag finns ett behov av anpassad sysselsättning för personer med 

funktionsnedsättning som vill utveckla sin arbetsförmåga men som nu är i daglig 

verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller 

dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Som kunde ses i avsnitt 2.5 finns det 

fortsatt många personer som har sysselsättning enligt LSS och SoL. Det var dessutom 

få personer som gick över från sysselsättning enligt LSS eller SoL till ett arbete.  

Det är således rimligt att fortsatt ha denna grupp i åtanke för anvisning och 

anställning på Samhall AB. Inom de funktionshinderskategorier som 

Arbetsförmedlingen har så motsvarar de funktionsnedsättningar som är vanliga inom 

LSS och SoL, samt även inom sjukförsäkringen, främst generellt nedsatt 

inlärningsförmåga, psykisk funktionsnedsättning samt specifik kognitiv 

funktionsnedsättning. 

Inom personkretsen för LSS finns även funktionshinderskategorin specifik kognitiv 

funktionsnedsättning genom funktionsnedsättningen autism. Men inom denna 

funktionshinderkategori finns även funktionsnedsättningar som adhd som inte 

tillhör LSS. Från regressionsanalysen framkom även att det var högre sannolikhet att 

gå till arbete utan stöd för personer inom funktionshinderkategorin specifik kognitiv 

funktionsnedsättning jämfört med kategorin generellt nedsatt inlärningsförmåga. 

Dessutom hade personer inom denna funktionshinderkategori både högre 

sannolikhet att nå utfallet arbete såväl inom subventionerat som osubventionerat 

arbete jämfört med personer med psykisk funktionsnedsättning. Således görs 

bedömningen att det i nuläget inte är aktuellt att inkludera denna 

funktionshinderkategori i prioriteringen för anställning på Samhall AB så som denna 

funktionshinderkategori i dagsläget är utformad.  

När det gäller nedsatt eller begränsad rörelseförmåga har personer med denna 

funktionshinderkategori störst sannolikhet att gå till ett osubventionerat arbete. 

Vilket kan tolkas som att ett flertal personer inom denna funktionshinderkategori 

inte har behov av lika omfattande behov anpassningar som till exempel personer 

inom kategorin generellt nedsatt inlärningsförmåga. Sannolikt kan behov av 

anpassning i många fall avhjälpas med ett hjälpmedel eller med en fysiskt tillgänglig 

arbetsplats. Men en större generell tillgänglighet på arbetsplatser borde också 

möjligheten för personer med nedsatt eller begränsad rörelseförmåga att få ett arbete 

i högre uträckning öka på sikt. En förändrad arbetsmarknad med en ökad 

digitalisering kan antas förstärka detta resultat ytterligare. De jobb som sedan 

millenniumskiftet vuxit ställer högre kognitiva krav medan mer rutinbaserade yrken 

med lägre kognitiva krav i högre grad har rationaliserats bort.33 

 
32 Regeringens prop. 1991/92:91, om ombildningen av Samhall till aktiebolag, m.m. 
33 Åberg, Rune (2015) Svensk arbetsmarknad mot polarisering efter millennieskiftet. 
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Sammanfattningsvis bedömer myndigheten att de nuvarande prioriterade grupperna 

som rätt grupper att prioritera utifrån att de har störst behov av stöd från 

arbetsmarknadspolitiken. Detta utifrån den process vad gäller identifiering och 

kategorisering av funktionsnedsättning som för närvarande råder. Det ska dock 

understrykas att Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att ”analysera processen och 

tillämpningen avseende förekomsten av funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga samt rutinerna för kodningen.”34 Efter genomförandet av detta 

uppdrag och eventuell verksamhetsutveckling i linje med detta kan det således vara 

lämpligt att myndigheten gör en ny bedömning.  

 

4.2 Målnivå  

4.2.1 Anvisningar till skyddat arbete  

Under en längre tid har målsättningen varit att minst 40 procent av rekryteringen till 

skyddat arbete hos Samhall AB ska komma från de prioriterade grupperna. Eftersom 

Arbetsförmedlingen har uppgiften att anvisa till skyddat arbete på Samhall AB ses 

målnivån för de prioriterade grupperna över i relation till dessa. Anvisningarna 

baseras på data från Arbetsförmedlingens datalager. 

Myndigheten har undersökt hur stor andel av de som anvisats till Samhall AB under 

perioden 2015 - 2019 som tillhörde en prioriterad grupp enligt registerdata. Det vill 

säga hur stor andel av de som anvisades till Samhall AB som hade en 

funktionshinderkategori som överensstämde med de funktionshinderskategorier som 

var prioriterade. 35  

Under 2015 var det 35 procent som hade en funktionshinderkod som överensstämde 

med de som var prioriterade, från år 2016 har andelen varit cirka 40 procent. 

Fördelningen av anvisningar utifrån olika funktiosnedsättningskategorier visade att 

den största andelen som anvisats till Samhall AB är personer med nedsatt eller 

begränsad rörelseförmåga, år 2019 stod de för 28 procent av de anvisade. Efter det 

kom personer med psykisk funktionsnedsättning, 17 procent och specifik kognitiv 

funktionsnedsättning, 16 procent. Personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga 

stod för 15 procent av de anvisade år 2019.36 

Med andra ord så var personer med begränsad eller nedsatt rörelseförmåga 

andelsmässigt i linje med hur stor deras andel är av de arbetslösa med 

funktionsnedsättning. Personer med psykisk funktionsnedsättning och specifik 

 
34 Regleringsbrev för år 2021. Punkt 8: Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
35 I denna översyn redovisas statistik om anvisningar och inte rekryteringar. Det finns en diskrepans i statistiken 
mellan anvisningar och rekryteringar till Samhall AB vad gäller prioriterade grupper. Statistik om rekryteringar 
till Samhall AB som förekommer i Arbetsförmedlingens årsredovisning bygger på uppgifter från Samhall AB om 
andelen prioriterade grupper som anställts under året. Dessa uppgifter bygger i sin tur på en manuell hantering 
där Arbetsförmedlingen vid anvisningen uppger om den anvisade tillhör en prioriterad grupp genom ett kryss i 
den blankett som utgör dokumentation inför en anställning vid Samhall. Statistiken över anvisningar kring 
prioriterade grupper bygger på data från Arbetsförmedlingens datalager över individer som avaktualiseras för 
anställning till Samhall AB och om de tillhör en prioriterad grupp utifrån registrerad funktionshinderkod. 
36 Arbetsförmedlingens datalager 
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kognitiv funktionsnedsättning var underrepresenterade medan personer med 

generellt nedsatt inlärningsförmåga var överrepresenterade i förhållande till deras 

andel av de arbetslösa med funktionsnedsättning.  

4.2.2 Lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall 

Denna insats skiljer sig mot skyddat arbete, prioriteringen rör inte särskilda 

funktionsnedsättningar utan unga personer. 37 Men eftersom arbetet utförs på 

Samhall AB så är det intressant att se på fördelningen av olika 

funktionsnedsättningar. I tabell 6 visas olika funktionshinderkategorier som arbetar 

på Samhall AB med lönebidrag för utveckling i anställning. Generellt nedsatt 

inlärningsförmåga samt psykisk funktionsnedsättning står för 40 procent. Specifik 

kognitiv funktionsnedsättning står för 44 procent. Det förklaras av att unga är 

prioriterade till denna insats och som visades i avsnitt 2.2.1 är denna 

funktionshinderskategori vanlig bland yngre personer. Detta har också visat sig i en 

analys över utvecklingen av inskrivna på Arbetsförmedlingen. Mellan åren 2005 till 

år 2015 fördubblades andelen förstagångsinskrivna med specifik kognitiv 

funktionsnedsättning bland unga, 18 - 24 år. Från 26 procent till 54 procent och 

utvecklingen gick snabbare de senare åren i den undersökta perioden.38  

Personer mellan 18 - 24 år stod för 67 procent av de som arbetar med lönebidrag för 

utveckling på Samhall.  

Tabell 6. Lönebidrag för utveckling på Samhall utifrån de vanligaste 
funktionshinderkategorierna. Kvarstående maj 2021.  

Funktionshinderkategori Antal  Andel 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 865 44 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga 483 25 

Psykisk funktionsnedsättning 290 15 

Övriga39 332 17 

Totalt 1 970 100 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager 

 

 
37 Denna insats hos Samhall AB är tidsbegränsad. 12 månader med möjlighet till förlängning max 24 mån och 
prioriterad för unga under 30 år.  
38 Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen - utvecklingen över tid. 2018. Arbetsförmedlingen.  
39 Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga, Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar, Missbruks- eller 
beroendeproblematik, Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor, Hörselskada Synnedsättning, Allergi eller 
överkänslighet, Barndomsdöv och/eller teckenspråkig samt utgångna kategorier som inte används längre. 
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4.2.3 Ambitionen är en högre målnivå 

De prioriterade funktionshinderkategorierna har ihop med de som har olika typer av 

funktionsnedsättningar i kombination haft en andel på cirka 40 procent av de totala 

anvisningarna till Samhall AB under ett flertal år. De utgör således inte en majoritet 

av de som anvisats till skyddat arbete trots att grupperna, på en aggregerad nivå, 

bedömts ha störst behov. 

Som visats är personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga överrepresenterade 

vid anvisningar till Samhall AB. Det är inte förvånande med tanke på att det inom 

denna funktionshinderskategori finns stora behov av stöd, som bland annat förklarar 

att denna funktionshinderkategori i högre utsträckning går till arbeten med stöd 

jämfört med andra.  

När det gäller personer psykisk funktionsnedsättning är de underrepresenterade. En 

förklaring till det kan vara att det är stor variation av vilka behov en individ har i 

förhållande till arbetsmarknaden inom denna funktionshinderskategori, vissa 

behöver mer stöd och andra mindre. I dialogen med funktionshindersrörelsen 

framkom även att det finns stora variationer vad gäller behov av stöd. Men det kan 

även vara så att det förklaras av att det är en funktionshinderskategori som har svårt 

att få arbete även med stöd.   

Målet på 40 procent är en miniminivå. Myndigheten bedömer att ambitionen bör 

vara att de prioriterade grupperna ska utgöra 51 procent av de som anvisas till 

Samhall AB. Det skulle indikera att en majoritet av anvisningarna riktas till kunder 

inom de grupper som också, på en aggregerad nivå, har störst behov. Att fler personer 

med psykisk funktionsnedsättning fick ta del av Samhall AB:s arbetsutbud vore 

särskilt positivt. Det finns även en könsaspekt i det eftersom det är en större andel av 

de arbetslösa kvinnorna som har en psykisk funktionsnedsättning. 

Arbetsförmedlingen arbetar även för att öka jämställdheten i anvisningarna till 

Samhall AB.   

Trots att myndigheten bedömer det som motiverat med en prioritering och en 

målnivå kan det även finnas risker med en för hög nivå. Det är viktigt att personer 

med andra funktionsnedsättningar, utöver de som är prioriterade, och som har behov 

av anställning på Samhall AB får möjlighet till det. Med en för hög målnivå riskerar 

de istället att tryckas undan. Som tidigare nämnts är den individuella bedömningen, 

individens förutsättningar och individens behov av stöd viktigast. Därför är ett mål på 

minst 40 procent med en ambition om att 51 procent av anvisningarna ska tillhöra de 

prioriterade grupperna rimligt. En sådan ambitionsnivå kan antingen sättas av 

regeringen genom mål eller uppdrag i regleringsbrev i likhet med dagens målnivå 

eller genom intern verksamhetsstyrning. 

I och med genomförandet av andra regleringsbrevsuppdrag är det möjligt att en ny 

bedömning angående målnivå behöver göras beroende på utfallet av dessa uppdrag, 

se avsnitt 4.3.   
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4.3 Andra uppdrag kan påverka  

Arbetsförmedlingen har under år 2021 fått flera uppdrag i regleringsbrevet som kan 

komma att påverka slutsatserna som dras här.  

I uppdrag 9 ska Arbetsförmedlingen bland annat identifiera och genomföra arbetssätt 

och samverkansformer som gör att insatsen används för den avsedda målgruppen.40 

Insikter och resultat från det uppdraget kan medföra att nya bedömningar görs vad 

gäller de prioriterade grupperna och dess målnivå.  

Som nämnts tidigare kan uppdrag 8 om förekomst av funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga ha betydelse för hur de prioriterade grupperna ska 

formuleras.41 Eftersom de nuvarande prioriteringarna är baserade på nuvarande 

funktionshinderkategorier behöver en ny bedömning göras om kategorierna 

förändras. En förändring kan även föranleda en ny bedömning av målnivån. 

Eventuella förändringar av processen för identifiering av funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga kan också ha en inverkan.   

4.4 Slutsats 

De nuvarande prioriterade grupperna bedöms som relevanta att fortsatt prioritera. 

Personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga har på aggregerad nivå ett tydligt 

behov av arbete med stöd. När det gäller arbeten utan stöd så har denna grupp 

svårare att få arbete jämfört med andra. Samhall AB är således en viktig insats för 

många inom denna grupp, vilket inte minst visar sig genom att de är 

överrepresenterade vid anvisningar till Samhall AB. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning har på aggregerad nivå lägst sannolikhet 

att få ett arbete eller utbildning, när både arbete med och utan stöd samt studier är 

inräknade. Det talar för att det finns skäl att fortsätta prioritera denna grupp för 

anställning på Samhall AB. Inte minst för att motverka att denna grupp inte hamnar 

utanför arbetslivet i högre utsträckning än idag. Det finns givetvis en viss bredd av 

behov inom denna funktionshinderskategori och alla har inte behov av anställning på 

Samhall. Det är viktigt att utgå från det individuella behovet.  

Att ha flera olika funktionsnedsättningar i kombination kan leda till ett större behov 

av stöd. Det är därför rimligt att det är en prioriterad grupp. Det bör bygga på en 

bedömning av Arbetsförmedlingen om att de olika funktionsnedsättningarna i 

kombination har sådan påverkan att det medför behov av en prioritering. När det 

gäller personer med flera olika funktionsnedsättningar i kombination behövs det mer 

kunskap om det finns någon eller några kombinationer som har svårare att få ett 

arbete.  

Vad gäller målet på att 40 procent av de anvisade ska tillhöra prioriterade grupper är 

det en miniminivå som ska nås för att myndigheten och Samhall AB ska rikta stödet 

 
40 Regleringsbrev för år 2021. Punkt 9: Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall. 
41 Regleringsbrev för år 2021. Punkt 8: Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
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till de med störst behov. Som mininivå utgör det ett golv och Arbetsförmedlingen har 

ambitionen att 51 procent ska tillhöra de prioriterade grupperna för att därigenom 

säkerställa att de som bedöms ha störst behov också tydligt prioriteras.   

Dessa prioriteringar utgår från de nuvarande funktionshinderskategorier som 

Arbetsförmedlingen använder. Som nämnts tidigare är vissa av dessa kategorier 

relativt breda, som exempelvis specifik kognitiv funktionsnedsättning, där till 

exempel diagnoserna autism och adhd ingår. Det i sin tur gör att det inom dessa 

kategorier finns en variation av olika behov. Och det finns givetvis en variation av 

behov hos individer oavsett om de har samma funktionsnedsättning. Som nämnts 

pågår just nu ett arbete med ett regleringsbrevsuppdrag som berör de 

funktionshinderskategorier som Arbetsförmedlingen använder.42 Det kan därför bli 

aktuellt att återigen se över de prioriterade grupperna för anställning till Samhall AB 

samt vilken målnivå som är rimlig.  

Uppdraget som rör det mer konkreta arbetet med anvisningar till och samverkan 

med Samhall AB är pågående och kommer att redovisas nästa år.43 Resultat och 

insikter från det uppdraget kan även komma att inverka på de bedömningar som görs 

här.   

Det är också i sammanhanget viktigt att påpeka att skyddat arbete är en av de 

insatser som Arbetsförmedlingen har till förfogande när det gäller insatser till 

personer med funktionsnedsättning. Det är fortsatt viktigt att alla de insatser som 

Arbetsförmedlingen har används utifrån individuella behov. Utbildning är en tydlig 

faktor för att öka möjligheterna till arbete. Personer med funktionsnedsättning har i 

dagsläget lägre utbildningsnivå, framförallt när det gäller eftergymnasial 

utbildning.44 Det är således viktigt att i kombination med att arbeta för en 

tillgängligare arbetsmarknad också arbeta för ett tillgängligare utbildningssystem, 

vilket myndigheten påtalat i två nyligen inlämnade återrapporter.45 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
42 Regleringsbrev för år 2021. Punkt 8: Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
43 Regleringsbrev för år 2021. Punkt 9: Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall. 
44 SCB 2021. Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2020. 
45 RB 3.3 och uppdrag om anvisningar till utbildning från RB 2020. 
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6 Bilaga 1. Funktionshinderskategorier 

I rapporten används följande funktionshinderkategorier enligt Arbetsförmedlingens 

klassifikation:  

Specifik kognitiv funktionsnedsättning  

Innebär specifik kognitiv funktionsnedsättning begränsningar av en eller några 

kognitiva funktioner som medför nedsatt arbetsförmåga. Det kan gälla 

uppmärksamhet, överaktivitet, inlärning, minne, planering, genomförande eller 

socialt samspel. Det kan även handla om begränsningar inom områden som 

exempelvis läsning, skrivning, räkning eller språkstörningar. 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga  

Innebär förändringar i skelett, leder, ledband, muskulatur eller nervsystem som 

medför nedsatt arbetsförmåga. Smärtproblematik som ger upphov till 

rörelsenedsättning och medför nedsatt arbetsförmåga. 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga  

Innebär nedsättning av flera kognitiva funktioner som leder till nedsatt 

arbetsförmåga. Huvudsakligen handlar det om begränsad förmåga till abstrakt 

tänkande, problemlösning och inlärning, samt långsam kognitiv bearbetning. 

Psykisk funktionsnedsättning  

Innebär nedsatt arbetsförmåga orsakad av omfattande och varaktig psykisk ohälsa 

eller sjukdom. 
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7 Bilaga 2. Tabeller 

Där symbolen * finns innebär det att även utgångna kategorier relaterade till denna 

funktionshinderkategori är inräknade. Källa för alla tabeller är Arbetsförmedlingens 

datalager.  

Tabell B1. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån funktionsnedsättning, april 
2021  

Funktionshinderskategori Antal Andel 

av 

total 

Andel 

hos 

kvinnor 

Andel 

hos män 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 18 069 29 34 26 

Psykisk funktionsnedsättning 15 363 25 30 20 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 12 502 20 15 26 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 4 783 8 7 9 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 3 731 6 7 5 

Missbruks- eller beroendeproblematik 1 786 3 1 5 

Hörselskada 1 408 2 2 2 

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 1 334 2 1 3 

Synnedsättning* 1 057 2 1 2 

Allergi eller överkänslighet 530 1 1 1 

Utgått 412 1 0 1 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 410 1 1 1 

Totalt 61 385 100 100 100 
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Tabell B2. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån de  
vanligaste funktionshinderkategorierna, april 2021. Kvinnor. 

Funktionshinderskategori Antal Andel 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 9 919 34 

Psykisk funktionsnedsättning 8 960 30 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 4 389 15 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 2 032 7 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 1 990 7 

Hörselskada 640 2 

Synnedsättning* 414 1 

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 367 1 

Missbruks- eller beroendeproblematik 289 1 

Allergi eller överkänslighet 288 1 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 183 1 

Utgått 101 0 

Totalt 29 572 100 

 
Tabell B3. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån de  
vanligaste funktionshinderkategorierna, april 2021. Män. 

Funktionshinderskategori Antal Andel 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 8 150 26 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 8 113 26 

Psykisk funktionsnedsättning 6 403 20 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 2 793 9 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 1 699 5 

Missbruks- eller beroendeproblematik 1 497 5 

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 967 3 

Hörselskada 768 2 

Synnedsättning* 643 2 

Utgått 311 1 

Allergi eller överkänslighet 242 1 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 227 1 

Totalt 31 813 100 
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Tabell B4. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån de  
vanligaste funktionshinderkategorierna, april 2021.16-44 år. 

Funktionshinderskategori Antal Andel 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 9 926 35 

Psykisk funktionsnedsättning 7 335 26 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 4 030 14 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 3 389 12 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 1 139 4 

Missbruks- eller beroendeproblematik 824 3 

Synnedsättning* 477 2 

Hörselskada 425 2 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 255 1 

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 166 1 

Utgått 155 1 

Allergi eller överkänslighet 116 0 

Totalt 28 237 100 

 
Tabell B5. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån de  
vanligaste funktionshinderkategorierna, april 2021. 45-65 år. 

Funktionshinderskategori Antal Andel 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 14 039 42 

Psykisk funktionsnedsättning 8 028 24 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 2 592 8 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 2 576 8 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 1 394 4 

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 1 168 4 

Hörselskada 983 3 

Missbruks- eller beroendeproblematik 962 3 

Synnedsättning* 580 2 

Allergi eller överkänslighet 414 1 

Utgått 257 1 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 155 0 

Totalt 33 148 100 
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Tabell B6. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån de  
vanligaste funktionshinderkategorierna, april 2021. Utrikes födda. 

Funktionshinderskategori Antal Andel 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 8 757 44 

Psykisk funktionsnedsättning 3 796 19 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 1 753 9 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 1 408 7 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 1 307 7 

Hörselskada 810 4 

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 745 4 

Synnedsättning* 560 3 

Missbruks- eller beroendeproblematik 334 2 

Allergi eller överkänslighet 188 1 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 184 1 

Utgått 133 1 

Totalt 19 975 100 

 
Tabell B7. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån de  
vanligaste funktionshinderkategorierna, april 2021. Inrikes födda. 

Funktionshinderskategori Antal Andel 

Psykisk funktionsnedsättning 11 567 28 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 10 749 26 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 9 312 22 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 3 476 8 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 2 323 6 

Missbruks- eller beroendeproblematik 1 452 4 

Hörselskada 598 1 

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 589 1 

Synnedsättning* 497 1 

Allergi eller överkänslighet 342 1 

Utgått 279 1 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 226 1 

Totalt 41 410 100 
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Tabell B8. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån de  
vanligaste funktionshinderkategorierna, april 2021. Förgymnasial utbildning. 

Funktionshinderskategori Antal Andel 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 6 752 32 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 4 617 22 

Psykisk funktionsnedsättning 3 680 17 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 2 125 10 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 1 174 6 

Missbruks- eller beroendeproblematik 830 4 

Hörselskada 539 3 

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 523 2 

Synnedsättning* 378 2 

Utgått 198 1 

Allergi eller överkänslighet 174 1 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 121 1 

Totalt 21 111 100 

 
Tabell B9. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån de  
vanligaste funktionshinderkategorierna, april 2021. Gymnasial utbildning. 

Funktionshinderskategori Antal Andel 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 7 955 28 

Psykisk funktionsnedsättning 7 150 25 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 6 173 22 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 2 540 9 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 1 759 6 

Missbruks- eller beroendeproblematik 769 3 

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 544 2 

Hörselskada 498 2 

Synnedsättning* 413 1 

Allergi eller överkänslighet 254 1 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 228 1 

Utgått 174 1 

Totalt 28 457 100 
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Tabell B10. Öppet arbetslösa och arbetssökande i program utifrån de  
vanligaste funktionshinderkategorierna, april 2021. Eftergymnasial utbildning. 

Funktionshinderskategori Antal Andel 

Psykisk funktionsnedsättning 4 533 38 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga* 3 362 28 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning 1 712 14 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 798 7 

Hörselskada 371 3 

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 267 2 

Synnedsättning* 266 2 

Missbruks- eller beroendeproblematik 187 2 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga* 118 1 

Allergi eller överkänslighet 102 1 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 61 1 

Utgått 40 0 

Totalt 11 817 100 
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