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1 Sammanfattning 

Personer med funktionsnedsättning har generellt sett en svagare konkurrensförmåga 

på arbetsmarknaden och kan behöva olika typer av stöd för att få och behålla ett 

arbete. Arbetsmarknadspolitiken omfattar därför en rad insatser som direkt riktas till 

gruppen. Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att bedriva verksamhet för 

unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, fortsatt benämnt 

unga med funktionsnedsättning, och i denna rapport fördjupas kunskapen om 

gruppen. Att underlätta arbetsmarknadsetableringen och därmed undvika långvarig 

frånvaro från arbetsmarknaden är viktigt. Särskilt viktigt är det att verka för att unga 

med funktionsnedsättning kommer in på arbetsmarknaden. Det handlar både om att 

få in en första fot och om att på sikt få en varaktig förankring på arbetsmarknaden. 

Syftet med rapporten är att förbättra kunskapen om unga med 

funktionsnedsättning och deras möjligheter på arbetsmarknaden 

I rapporten studeras hur det går för unga arbetssökande med funktionsnedsättning, 

som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, att ta sig ut på arbetsmarknaden. 

Målgruppen som studeras är förstagångsinskrivna unga mellan 18–24 år. Flera 

delfrågor studeras för att bland annat se i vilken utsträckning målgruppen lämnar 

myndigheten för arbete eller studier samt i vilken utsträckning de vid ett senare 

tillfälle återkommer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.  

Resultaten visar att målgruppen har förändrats över tid och att subventionerade 

anställningar är viktiga för inträdet på arbetsmarknaden 

Resultaten i rapporten visar att det skett stora förändringar över tid och att antalet 

unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen har minskat under perioden 

2013 till 2020. Unga med funktionsnedsättning är arbetssökande under en längre tid 

och når andra typer av utfall än övriga unga. I målgruppen är det vanligast att nå ett 

subventionerat arbete, medan osubventionerat arbete och studier är ovanligare. 

Resultaten visar vidare att ett subventionerat arbete medför lägre sannolikhet att 

återkomma som arbetslös på Arbetsförmedlingen för personer med 

funktionsnedsättning jämfört med övriga unga som fått ett subventionerat arbete. 

Subventionerat arbete är således en viktig insats för målgruppens etablering på 

arbetsmarknaden och rapporten bekräftar därmed resultat från tidigare studier som 

visat betydelsen av subventioner. Vidare framgår av resultaten att i de fall unga med 

funktionsnedsättning får ett osubventionerat arbete återgår de i högre utsträckning 

till arbetslöshet än övriga unga. 

Huvudbudskap att ta med sig från rapporten 

Huvudbudskapet att ta med sig från rapporten är att det skett stora förändringar som 

har påverkat stödet till unga med funktionsnedsättning. Vidare bekräftar rapporten 

att subventionerade anställningar är en viktig komponent för målgruppens inträde på 

arbetsmarknaden. Tre områden har identifierats där vi ser att det är viktigt att 
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Arbetsförmedlingen vidtar åtgärder för att stärka målgruppens möjligheter på 

arbetsmarknaden: 

 Myndighetens arbete med att tidigt i inskrivningsperioden identifiera 

arbetssökande med funktionsnedsättning behöver förbättras. Det är viktigt dels 

för att de arbetssökande ska få tillgång till det stöd de har rätt till, dels för att tidig 

identifiering visat sig viktig för målgruppens etablering på arbetsmarknaden. 

Som del i arbetet bör myndigheten skyndsamt se över möjligheterna att uppge 

funktionsnedsättning eller ohälsa i den digitala inskrivningen. 

 Myndigheten bör analysera den nedåtgående utvecklingen vad gäller 

utbildningsnivå och övergången till studier bland unga med funktionsnedsättning 

på Arbetsförmedlingen, och försöka bidra till att öka övergången till studier. Det 

är av stor vikt att förbättra kunskapsläget angående den negativa utvecklingen då 

utbildning är en viktig faktor för möjligheterna att få ett arbete på dagens 

arbetsmarknad. 

 Undersök vad som kan förklara identifierade könsskillnader. Flera studier, 

inklusive denna rapport, konstaterar att män och kvinnor får olika typer av stöd. 

Det är av stor vikt att förbättra kunskapsläget om vad som orsakar dessa 

skillnader för att fortsatt kunna vidta lämpliga åtgärder. 

Viktigt att säkerställa ett ändamålsenligt stöd i den reformerade verksamheten 

Personer i målgruppen har skilda utmaningar och förutsättningar. Det är viktigt att 

Arbetsförmedlingen kan möta dessa. Flera aktörer har belyst vikten av att 

myndigheten säkerställer tillgång till specialistkompetens, inte minst under 

reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att säkerställa ett 

ändamålsenligt stöd i den reformerade verksamheten. Centrala aspekter kopplat till 

reformeringen är ett effektivt informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och de 

fristående aktörerna samt att kompetens för att stödja arbetssökande med 

funktionsnedsättning finns tillgängligt. I detta sammanhang är det av stor vikt att de 

olika parternas ansvar är tydligt för att arbetssökande med funktionsnedsättning ska 

få det stöd de är berättigade till. Utöver iakttagelserna i denna rapport är det viktigt 

att det som framkommer i myndighetens utvecklingsarbete och återrapporteringar, 

som kan kopplas till personer med funktionsnedsättning, tas om hand och att 

utveckling på området sker skyndsamt. Detta behöver göras i förhållande till den 

pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen för att säkerställa att målgruppens 

behov prioriteras och omhändertas när den nya arbetsmarknadspolitiken utformas. 

Fortsatt viktigt att stärka kunskapsläget om unga med funktionsnedsättning 

Denna rapport har bidragit till att stärka kunskapsläget vad gäller unga med 

funktionsnedsättning. Det är dock viktigt att fortsätta följa upp och studera olika 

aspekter av målgruppen i relation till arbetsmarknaden. Det fortsatta arbetet kan ta 

sin utgångspunkt i de slutsatser som dragits i denna rapport. Framöver kan det vara 

intressant att fördjupa kunskapen om vilka personer som lämnar Arbetsförmedlingen 

av andra orsaker än arbete och studier samt i mer detalj studera betydelsen av 

särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd samt skolsamverkans 

roll för möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden.  
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2 Inledning 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket 

innebär att den som har behov av särskilt stöd erbjuds utredande, vägledande, 

rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.1 Arbetsförmedlingen har också ett 

sektorsansvar för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ska vara 

samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.2 

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har, i 

genomsnitt, en lägre sysselsättningsgrad än befolkningen generellt.3 

Arbetsmarknadspolitiken omfattar därför en rad insatser som direkt riktas till 

målgruppen.4 Dessa insatser har i tidigare studier visat sig vara betydelsefulla för 

etableringen på arbetsmarknaden. Att underlätta arbetsmarknadsetableringen och 

därmed undvika långvarig frånvaro från arbetsmarknaden är viktigt. Särskilt viktigt 

är det att verka för att unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga, fortsatt benämnt unga med funktionsnedsättning, kommer in på 

arbetsmarknaden. Det handlar både om att ungdomar ska få in en första fot på 

arbetsmarknaden och om att de på sikt ska få en varaktig förankring. Möjligheter till 

egen försörjning är vidare viktigt både för individen och ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag som innebär att myndigheten ska 

bedriva verksamhet för vissa unga med funktionsnedsättning.5 Enligt instruktionen 

ska Arbetsförmedlingen särskilt samverka med skolan för att underlätta övergången 

från skola till arbetsliv och med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen 

försörjning genom arbete för unga med funktionshinder.6 

Målgruppen lyfts även i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021.7 Enligt 

regleringsbrevet ska unga vuxna under 30 år prioriteras vad gäller anvisning till 

lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB. Vidare ska myndigheten 

redovisa arbetet med arbetsmarknadspolitiska insatser i syfte att ungdomar som 

riskerar långtidsarbetslöshet ska få jobb eller komma närmre arbetsmarknaden.8  

Arbetsförmedlingen har tidigare studerat gruppen unga med funktionsnedsättning 

och denna rapport syftar till att förbättra kunskapen om gruppen ytterligare.9 Trots 

att unga med funktionsnedsättning har en svår situation på arbetsmarknaden finns 

det begränsad kunskap om målgruppen. Engdahl och Forslund (2016) konstaterar att 

situationen på arbetsmarknaden för unga med funktionsnedsättning är 

bekymmersam och att anknytningen till arbetsmarknaden har försvagats över tid. De 
 

1 11 § Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.  
2 5 § Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
3 SCB (2021). 
4 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
5 5 § 6 p. Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
6 12 § Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
7 Målgruppen har över tid återkommande lyfts i Arbetsförmedlingens regleringsbrev, till exempel har unga 
under 30 år sedan 2014 prioriterats för anvisning till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB.  
8 Regleringsbrevet för budgetåret 2021, se regeringsbeslut A2020/02639. 
9 Se Arbetsförmedlingen (2018a, 2020a) för de tidigare rapporterna.  
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beskriver vidare att det finns anledning att fördjupa kunskaperna om gruppen då 

kunskapsläget är begränsat och det behövs mer kunskap för att förklara den negativa 

utvecklingen som identifierats i deras studie.  

2.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna rapport är att fördjupa kunskapen om hur det går för unga med 

funktionsnedsättning, som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, att ta sig ut på 

arbetsmarknaden. Frågorna som studeras är följande: 

 Vad kännetecknar målgruppen unga med funktionsnedsättning som är inskrivna 

på Arbetsförmedlingen? 

 Hur lång tid tar det för målgruppen unga med funktionsnedsättning att lämna 

arbetslöshet och övergå till arbete eller studier?  

 Hur påverkas sannolikheten att övergå till arbete eller studier av individuella 

egenskaper, så som kön och utbildning, hos de arbetssökande?  

 I vilken grad återgår unga med funktionsnedsättning till arbetslöshet efter att de 

tidigare övergått till arbete eller studier? 

Urvalet för studien är förstagångsinskrivna arbetssökande år 2013 – 2020 i åldern 

18–24 år. Målgruppen som studeras är ungdomar som fått en funktionsnedsättning 

identifierad och registrerad inom 60 dagar från inskrivning på Arbetsförmedlingen.10 

Gruppen jämförs med ungdomar inom samma åldersspann som inte har en 

registrerad funktionsnedsättning. Grupperna följs upp till och med halvårsskiftet år 

2021. Resultaten analyseras genomgående utifrån kön då Arbetsförmedlingen ska 

främja jämställdhet samt motverka diskriminering i arbetslivet.11  

2.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara frågeställningarna analyseras registerdata från Arbetsförmedlingens 

Datalager. Inledningsvis presenteras beskrivande statistik för att ge en bild av 

utvecklingen över tid och sammansättningen av arbetssökande. I ett andra steg 

studeras hur lång tid det tar för arbetssökande att övergå till arbete eller studier med 

en så kallad överlevnadsanalys. Vidare studeras om det finns några samband mellan 

olika individuella egenskaper hos de arbetssökande och sannolikheten att övergå till 

arbete eller studier. Genomgående studeras i rapporten övergången till arbete 

fördelat på subventionerat samt osubventionerat arbete. Då unga med 

funktionsnedsättning generellt har det svårare med arbetsmarknadsetableringen än 

övriga unga kommer varaktigheten i arbete eller studier studeras genom att se i 

vilken grad de som tidigare fått ett arbete eller studier återkommer som arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen. Tidsperioden som studeras i rapporten präglas av stora 

förändringar, både internt på myndigheten och i omvärlden, som blir viktiga att ha 

 
10 Se kapitel 5 och bilaga 2 för mer detaljerad information om urval och tillvägagångssätt. 
11 Att studera könsperspektivet kan även ses i ljuset av myndighetens mål om jämställdhetsintegrering som till 
exempel finns med i regleringsbrevet för budgetåret 2021, se regeringsbeslut A2020/02639. 



Unga med funktionsnedsättning på 
Arbetsförmedlingen 

Inledning 

 
 
 
 
 

9 

med sig i tolkningen av resultaten. Dessa presenteras delvis i rapporten samt beskrivs 

mer ingående i bilaga 1. 

2.3 Rapportens disposition 

Rapporten är disponerad enligt följande: i kapitel 3 presenteras information om 

arbetsmarknadspolitiken för unga med funktionsnedsättning. I kapitel 4 presenteras 

tidigare studier och i kapitel 5 beskrivs tillvägagångssättet för att ta fram resultaten i 

rapporten. I kapitel 6 presenteras utvecklingen av målgruppen över tid, följt av 

övergången till arbete och studier i kapitel 7. I kapitel 8 beskrivs återgång till 

arbetslöshet och rapporten avslutas med diskussion i kapitel 9.  
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3 Arbetsförmedlingens arbete för personer med 

funktionsnedsättning 

I detta kapitel beskrivs arbetsmarknadspolitiken för personer med funktions-

nedsättning och det som är specifikt för ungdomar. Därefter presenteras 

tillvägagångssättet för identifiering och registrering av funktionsnedsättning.  

3.1 Arbetsmarknadspolitik för personer med 
funktionsnedsättning 

Personer med funktionsnedsättning har generellt sett en svagare konkurrensförmåga 

på arbetsmarknaden, och kan behöva olika typer av stöd för att få och behålla ett 

arbete. Det finns ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program för personer med 

funktionsnedsättning, vilket regleras i en specifik förordning.12 Programmet riktar sig 

till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 

som till följd av det har behov av stöd för att stärka sina möjligheter att få eller 

behålla ett arbete. Syftet med programmet är att kompensera för nedsättningen i 

arbetsförmåga och stärka den arbetssökandes möjligheter på arbetsmarknaden. 

Programmet omfattar en rad insatser, till exempel bidrag till hjälpmedel på 

arbetsplatsen, lönebidrag och särskild stödperson för introduktions- och 

uppföljningsstöd (SIUS). 

De särskilda insatserna för personer med funktionsnedsättning finansieras via ett 

specifikt anslag, 1:4, i Arbetsförmedlingens budget. Myndigheten har lämnat tillbaka 

pengar på anslaget samtliga år under perioden 2013–2020, med undantag för 2019.13 

Detta innebär att det funnits medel tillgängliga för de särskilda insatserna som riktas 

till målgruppen och att budgetutrymmet varit gott under de studerade åren. 

För att kunna erbjuda stöd till arbetssökande med särskilda behov har 

Arbetsförmedlingen professioner och arbetsförmedlare med fördjupad kompetens 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Professionerna består av psykologer, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socialkonsulenter, synspecialister, dövkonsulenter 

och audionomer. Professionerna har specifik kompetens vad gäller 

funktionsnedsättning och hur stöd samt anpassningar kan utformas i relation till 

arbetslivet. Arbetsförmedlingen använder sig också av insatser som utförs av 

fristående aktörer för att tillgodose de arbetssökandes behov. Det avser både 

generella tjänster som till exempel stöd och matchning samt introduktion till arbete, 

men också individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning som är riktat specifikt till 

målgruppen personer med funktionsnedsättning.  

 
12 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  
13 Den främsta orsaken till att budgeten överskreds 2019 var fortsatt högre genomsnittlig bidragsnivå och ökade 
kostnader för handledararvode. Noterbart är även att 2019 var ett exceptionellt år sett till budgeten som helhet 
då den var kraftigt minskad jämfört med tidigare år, se Arbetsförmedlingen (2020b). 
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3.1.1 Förändringar på myndigheten under senare år har påverkat arbetet 

med personer som har en funktionsnedsättning  

Arbetsförmedlingen har genomgått stora förändringar de senaste åren. Till följd av 

lägre förvaltningsanslag under 2019 minskade myndigheten antalet medarbetare 

kraftigt, både arbetsförmedlare och professioner inom den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen, samt minskade antalet kontor. År 2019 genomfördes även en 

omfattande omorganisation vilken innebar omfördelning av personal från lokala 

arbetsförmedlingskontor till service på distans.14 

Samtidigt som förändringar genomfördes gällande personal och kontor tidigarelades 

digitaliseringsarbetet och en utökning av service på distans.15 Enligt nuvarande 

strategi för kundarbetet ska arbetssökande och arbetsgivare möta myndigheten 

digitalt i så hög utsträckning som möjligt och som är motiverat.16 De kunder som har 

behov av att möta myndigheten på andra sätt, inklusive i fysiska möten, ska dock 

kunna göra det.17 Utvecklingen går också mot att den arbetssökande inte längre 

träffar en enskild handläggare på lokalkontor utan möter flera olika handläggare som 

hanterar respektive ärende, ett så kallat ärendebaserat arbetssätt. Sedan 2019 har 

det således skett stora förändringar i hur myndigheten möter de arbetssökande och 

antalet fysiska besök till myndigheten har minskat betydligt.18  

Coronapandemins utbrott våren 2020 innebar ett kraftigt ökat inflöde av nya 

arbetssökande till Arbetsförmedlingen. För att klara av situationen omfördelades 

personalresurser till verksamhetskritiska delar och arbetsuppgifter som inskrivning 

och planeringssamtal prioriterades, för att säkra rätt till individersättningar till de 

många nya arbetssökande. Omfördelningen av resurser och det stora inflödet av nya 

arbetssökande ledde till att särskilt resurskrävande arbete, däribland 

arbetslivsinriktad rehabilitering, inte kunde utföras i planerad omfattning.19 

Pandemin innebar också att möjligheten till fysiska möten med såväl arbetssökande 

som arbetsgivare begränsades kraftigt, för mer information se bilaga 1. 

De senaste åren har Arbetsförmedlingen arbetat med att förbereda reformeringen av 

myndigheten som aviserades i januariavtalet 2019. I den reformerade myndigheten 

ska Arbetsförmedlingen fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, 

men matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående aktörer på 

uppdrag av myndigheten. 

I den departementsskrivelse som under hösten 2021 varit ute på remiss framgår att 

Arbetsförmedlingen även i framtiden kommer att ha ett ansvar och flera uppgifter 

kopplade till personer med funktionsnedsättning och den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Myndigheten kommer till exempel även fortsatt bedöma om en 

 
14 Arbetsförmedlingen (2020b).  
15 Service på distans innebär att kunden får stöd och hjälp via telefon eller webb.  
16 Arbetet med digitaliseringen ligger i linje med regeringens styrning av digitalisering inom den offentliga 
förvaltningen. Syftet är bland annat en bättre kundupplevelse genom effektivt, snabbt och lättillgängligt stöd 
samt ett effektivt nyttjande av resurser. 
17 Se vidare Arbetsförmedlingen (2021a).  
18 Se Arbetsförmedlingen (2021e). 
19 Arbetsförmedlingen (2021b).  
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arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Vidare kommer myndigheten ansvara för beslut, uppföljning och kontroll av särskilda 

insatser enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning. Även om Arbetsförmedlingen fortsatt kommer att utreda 

förutsättningar för och fatta beslut om lönebidrag, kommer fristående aktörer i 

huvudsak att stå för matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare.20 Det 

kommer även i den reformerade verksamheten finnas utredande, vägledande, 

rehabiliterande och arbetsförberedande insatser, och Arbetsförmedlingen kommer 

att avgöra hur sådana insatser bör utföras, till exempel i egen regi, i samverkan med 

andra aktörer eller av fristående aktörer.21 

3.1.2 Pågående utvecklingsarbete på Arbetsförmedlingen 

Det pågår ett utvecklingsarbete inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, bland 

annat mot bakgrund av ändrade förutsättningar i form av omorganisation, ökade 

möjligheter till distansteknik och övergång till ett ärendebaserat arbetssätt i kontakt 

med arbetssökande. Utvecklingsarbetet syftar till att arbetssökande, arbetsgivare, 

leverantörer och samarbetspartners ska uppleva att Arbetsförmedlingen är 

förutsägbar, enkel och snabb gällande den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

Vidare ska myndigheten leverera insatser som utifrån uppdraget svarar mot 

arbetssökandes och arbetsgivares behov. En del i arbetet är utvecklingen av en 

kompletterande arbetsmarknadspolitisk bedömning vars syfte är att bedöma 

arbetssökandes behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Den kompletterande 

bedömningen har ett stort matchningsfokus och kommer bland annat att resultera i 

en samlad bedömning som beskriver påverkan på arbetsförmåga och en bedömning 

av nästa steg mot arbete eller studier. En annan del är en utveckling av bedömningen 

som görs av behov av anpassningar på en specifik arbetsplats, för att dessa ska bli 

mer enhetliga och transparenta. Vidare pågår arbete med en ny upphandlad tjänst 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering, som är planerad att starta under 2022.22  

Det pågår även en digital utveckling kopplad till målgruppen. Dels pågår arbete med 

att göra Arbetsförmedlingens digitala tjänster fullt ut tillgängliga för alla personer 

med funktionsnedsättning. Dels utvecklas IT-stöd för olika delar av arbetet inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

3.2 Vad karaktäriserar myndighetens arbete med unga med 
funktionsnedsättning? 

Som tidigare nämnts har Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag att bedriva 

verksamhet för vissa unga med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen ska inom 

ramen för detta uppdrag samverka med skolan för att underlätta övergången från 

 
20 Även det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan och deltagandet i Finsam (finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser, för mer information, se bilaga 1) kommer att kvarstå i den reformerade verksamheten. 
21 Ds. 2021:27. 
22 Utöver de större förändringarna på myndigheten finns andra projekt, till exempel SamStart som är ett 
utvecklingsarbete kring skolsamverkan, se bilaga 1 för mer information. 
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skola till arbetsliv och med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen 

försörjning genom arbete.23 

I Arbetsförmedlingens interna stöd för handläggare lyfts att SIUS är en viktig insats 

för unga med funktionsnedsättning i övergången från skola till arbetsliv, och att den 

bör beaktas framför andra programinsatser. SIUS är Arbetsförmedlingens 

tillämpning av metoden Supported Employment.24 Insatsen innebär att den 

arbetssökande får ett individuellt stöd inför samt under en anställning av en 

arbetsförmedlare med speciell kompetens i introduktionsmetodik, kallad SIUS-

konsulent. Målet med insatsen är att den arbetssökande ska få en anställning på den 

reguljära arbetsmarknaden.25  

För samtliga ungdomar, både med och utan funktionsnedsättning, under 25 år finns 

programmet Jobbgarantin för ungdomar. Syftet med programmet är att erbjuda 

ungdomar särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser tidigt i inskrivningsperioden, 

för att de så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller påbörja studier.26 Vanligtvis 

skrivs ungdomar in i programmet efter 90 dagars arbetslöshet. Insatserna inom 

programmet ska vara individuellt utformade och kan bland annat omfatta studie- och 

yrkesvägledning, arbetslivsinriktad rehabilitering, jobbsökaraktiviteter, arbetspraktik 

och utbildning.27 Vissa unga kan ta del av insatser före inträde i Jobbgarantin för 

ungdomar, däribland unga med funktionsnedsättning. 

3.3 Identifiering och registrering av funktionsnedsättning på 
Arbetsförmedlingen 

Det finns flera anledningar till att Arbetsförmedlingen identifierar 

funktionsnedsättning hos arbetssökande. För det första för att personen ska få ett 

adekvat stöd utifrån sina personliga behov i processen att söka arbete. För det andra 

för att tiden fram till arbete ska kortas genom att individen anvisas till rätt insatser i 

rätt tid. För det tredje för att personen vid behov ska få tillgång till de insatser som är 

reserverade för personer med funktionsnedsättning.28  

När en funktionsnedsättning är identifierad ska arbetsförmedlaren göra en 

bedömning av den arbetssökandes arbetsförmåga och arbetsförutsättningar samt 

möjligheter och begränsningar med hänsyn till funktionsnedsättningen. I 

 
23 Det förstärkta samarbetet har funnits som ett gemensamt uppdrag sedan 2012 och handlar om att 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska samverka kring individers övergång från sjukförsäkringen till 
arbetsmarknaden. Inom ramen för samarbetet har myndigheterna bland annat haft i uppdrag att stärka stödet 
till unga med aktivitetsersättning. 
24 Supported Employment är en metod som kännetecknas av en inriktning mot tidig arbetsplatsplacering med 
stöd. Metoden går ut på att individen tränar upp och utvecklar sin arbetsförmåga på den arbetsplats där det 
tilltänkta jobbet finns.  
25 Arbetsförmedlingen (2017a). 
26 Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. 
27 Med utbildning avses i detta sammanhang kortare yrkesinriktad eller teoretisk utbildning och kan till exempel 
vara upphandlade utbildningar som arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning, svenska för 
invandrare eller studiemotiverande folkhögskolekurs. För mer information se Arbetsförmedlingen (2021c).   
28 Arbetsförmedlingen (2020c). 



Unga med funktionsnedsättning på 
Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens arbete för personer med 
funktionsnedsättning 

 
 
 
 
 

14 

bedömningen tar arbetsförmedlaren ibland hjälp av professioner inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen.29  

En funktionsnedsättning ska styrkas genom ett medicinskt underlag, eller i vissa fall 

underlag från annan myndighet eller från Arbetsförmedlingens professioner inom 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Därefter ska arbetsförmedlaren, 

tillsammans med individen, göra en samlad bedömning om funktionsnedsättningen 

medför en nedsatt arbetsförmåga. Bedömningen ska dokumenteras, och om 

individen samtycker registreras en kod med uppgift om typ av funktionsnedsättning 

hos myndigheten.30 Idag finns det totalt 11 koder som används för att beskriva olika 

typer av funktionsnedsättning.31 I rapporten används en gruppering av dessa som 

presenteras i faktaruta 1 nedan. 

Faktaruta 1 Koder för uppgift om funktionsnedsättning som används i rapporten 

Källa: Arbetsförmedlingen (2020c).   

 

  

 
29 Det är viktigt att påpeka att det finns många personer som har en funktionsnedsättning men där denna inte 
har någon betydelse för möjligheten att arbeta eller studera. I dessa fall stannar processen här – det är endast 
när en funktionsnedsättning medför en nedsatt arbetsförmåga som Arbetsförmedlingen registrerar uppgiften. 
30 Om en person inte samtycker till att registrera en kod för uppgift om funktionsnedsättning, kan personen 
ändå få tillgång till de särskilda insatserna. Krav på den samlade bedömningen och underlag som styrker en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kvarstår. 
31 Dessa regleras i Arbetsförmedlingens författningssamling och är följande: nedsatt funktion i hjärta, kärl eller 
lungor, barndomsdöv och/eller teckenspråkig, hörselskada, synnedsättning, nedsatt eller begränsad 
rörelseförmåga, övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar, psykisk funktionsnedsättning, generellt 
nedsatt inlärningsförmåga, missbruks- eller beroendeproblematik, allergi eller överkänslighet samt specifik 
kognitiv funktionsnedsättning. Notera att föreskriften uppdaterades 2015 och innebar en anpassning till 
Socialstyrelsens definition. Översynen och de nya föreskrifterna innebar bland annat nya och färre koder, där 
några tidigare koder utgick och andra slogs ihop. Bland annat utgick koden för socialmedicinsk 
funktionsnedsättning. De nya koderna, som infördes i mars 2015, gällde bara nya registreringar. Se 
Arbetsförmedlingen (2015) för mer information. 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning – innebär att den arbetssökande har 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 så som läsning, skrivande, räkning eller 
språkstörningar. Neuropsykiatriska diagnoser är vanliga för personer med specifik kognitiv 
funktionsnedsättning. 
 
Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga – innebär att den arbetssökande har 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 att den arbetssökande har en 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 att den arbetssökande har nedsatt arbetsförmåga 
orsakad av omfattande och varaktig psykisk ohälsa eller sjukdom. 
 
Övriga orsaker till funktionsnedsättning – i denna kategori samlas funktionsnedsättningar 
som relaterar till missbruks- eller beroendeproblematik, allergi eller överkänslighet, 
barndomsdöv och/eller teckenspråkig, hörselskada, synnedsättning, nedsatt funktion i hjärta, 

kärl eller lungor samt övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar. 
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4 Tidigare studier 

Som tidigare nämnts är kunskapsläget om unga arbetssökande med funktions-

nedsättning något begränsat. I detta kapitel presenteras tidigare studier på området. 

4.1 Unga med funktionsnedsättning har en särskilt utsatt 
ställning på arbetsmarknaden 

När ungas arbetsmarknadsetablering studerats mellan åren 1990 och 2010 

konstateras att de flesta ungdomar har en relativt oproblematisk väg in på 

arbetsmarknaden, men att vissa grupper, däribland unga med funktionsnedsättning, 

har betydligt större utmaningar än övriga. Unga med funktionsnedsättning lyfts som 

en grupp med en särskilt bekymmersam situation, med en svag förankring till 

arbetsmarknaden som tenderat att försämras över tid. Den svaga anknytningen till 

arbetsmarknaden syns både i termer av låga arbetsinkomster och i en relativt hög 

andel som varken arbetar eller studerar. Författarna konstaterar även att 

kunskaperna om hur det går på arbetsmarknaden för denna grupp är begränsad och 

behöver fördjupas.32  

Unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade i gruppen unga som varken 

arbetar eller studerar.33, 34 Målgruppen har vidare en lägre sannolikhet att lämna 

gruppen än unga utan funktionsnedsättning, och kvarstår därmed ofta i gruppen 

under en lång tid. Det har visat sig att unga som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen 

lämnar gruppen unga som varken arbetar eller studerar snabbare än unga som inte är 

inskrivna hos myndigheten.35   

4.2 Insatser på Arbetsförmedlingen ger goda resultat  

Både Arbetsförmedlingen och andra aktörer har studerat olika aspekter av 

arbetsmarknadsetableringen för unga med funktionsnedsättning. I detta avsnitt 

presenteras några relevanta studier. 

4.2.1 Arbetsförmedlingen har tidigare studerat målgruppen 

Arbetsförmedlingen har i två tidigare rapporter undersökt gruppen unga med 

funktionsnedsättning som är inskrivna på myndigheten. Den första rapporten 

studerade utvecklingen av gruppen åren 2005–2015 och visade att unga utgjorde en 

allt större andel av förstagångsinskrivna med funktionsnedsättning.36 I den andra 

rapporten undersöktes hur länge unga med funktionsnedsättning som skrevs in 

 
32 Engdahl och Forslund (2016). 
33 Forslund och Liljeberg (2021). 
34 År 2018 låg andelen unga som varken arbetar eller studerar på cirka 10 procent i åldrarna 20–24 år i Sverige 
och sedan början av 2000-talet har en större andel män än kvinnor tillhört gruppen. Andelen unga som tillhör 
gruppen tenderar att öka i lågkonjunktur, och därför kan unga som slutat gymnasiet under pandemin väntas 
vara en särskilt utsatt grupp. En forskningsgenomgång visar också att misslyckanden i skolan och tidigare 
arbetslöshet är förknippat med större sannolikhet att bli en ungdom som varken arbetar eller studerar. Tidigare 
studier visar även att tidig arbetslöshet tenderar att ge långsiktiga negativa konsekvenser på arbetsmarknaden. 
35 Se till exempel SOU (2017:9) för mer information om unga som varken arbetar eller studerar. 
36 Arbetsförmedlingen (2018a).  
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första gången år 2013 var inskrivna på myndigheten och av vilken orsak de 

lämnade.37 

I den sistnämnda studien hade 94 procent av de unga med funktionsnedsättning 

lämnat Arbetsförmedlingen någon gång inom fyra år från inskrivningstillfället. Över 

hälften av dessa hade lämnat för arbete eller studier. De som varit inskrivna en längre 

tid lämnade i högre utsträckning Arbetsförmedlingen för osubventionerat arbete 

jämfört med personer med kortare inskrivningstid. Rapporten visade också att en 

gymnasial utbildning har ett positivt samband med övergångar till arbete och studier 

oavsett vilken funktionsnedsättning individen har. Resultatet understryker vikten av 

utbildning som en faktor för att öka chanserna på arbetsmarknaden. I rapporten 

hade man ett särskilt fokus på skillnader mellan könen och konstaterade betydande 

skillnader där män bland annat i högre utsträckning och snabbare fick 

subventionerad anställning, se avsnitt 4.4 för mer information.  

När långtidsarbetslöshet bland ungdomar studerats 2018–2021 lyfter 

Arbetsförmedlingen att antalet arbetssökande ungdomar med en registrerad 

funktionsnedsättning har minskat sedan 2018, trots ett kraftigt försämrat 

arbetsmarknadsläge med anledning av coronapandemin. Rapporten identifierar 

brister i den initiala kartläggningen som en orsak till detta, och framhåller vikten av 

att identifiera ungdomar som behöver extra stöd redan vid inskrivningen för att 

motverka långtidsarbetslöshet. Vidare konstateras att det kan finnas ett större behov 

av fördjupat stöd via förbokade fysiska möten bland unga med funktionsnedsättning 

än bland övriga unga.38  

4.2.2 Insatser hos myndigheten har visat sig vara betydelsefulla för 

målgruppen 

De insatser och verktyg som finns tillgängliga hos myndigheten har visat sig vara 

betydelsefulla för målgruppens etablering på arbetsmarknaden. Bland annat har 

Supported employment39 visat sig ha goda effekter för unga med aktivitetsersättning 

där 26 procent av deltagarna fått arbete 15 månader efter insatsens start.40 I samma 

studie studerades även det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan och Case 

management41 där motsvarande andel uppgick till 18 respektive 20 procent. Studiens 

tolkning av resultaten var att drivande mekanismer till arbete är personalintensivt 

individualiserat stöd med tydlig och tidig inriktning mot arbete. Man poängterade att 

andelen till arbete var relativt hög för alla tre insatser, vilket tyder på att 

arbetslivsinriktad rehabilitering riktad mot unga med aktivitetsersättning ger goda 

resultat.42 Forte (2021) lyfter också att Supported employment är en framgångsrik 

metod för personer med funktionsnedsättning och framhåller att arbetsgivarens vilja 

 
37 Arbetsförmedlingen (2020a).  
38 Arbetsförmedlingen (2021d).  
39 Supported Employment är en metod som kännetecknas av en inriktning mot tidig arbetsplatsplacering med 
stöd. Metoden går ut på att individen tränar upp och utvecklar sin arbetsförmåga på den arbetsplats där det 
tilltänkta jobbet finns. Supported Employment gavs av Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter. 
40 I utfallet arbete ingår subventionerat och icke-subventionerat arbete, skyddat arbete och reguljära studier. 
41 Projektets definition av metoden Case Management låg nära Socialstyrelsens personliga ombud och utfördes 
av personal anställd vid kommunen. Syftet i detta projekt var att deltagaren skulle komma ut på en arbetsplats 
men metoden innebar att case managern arbetade med individens hela livssituation.  
42 Arbetsförmedlingen (2017b).  
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att anställa ofta är avhängigt att det finns en lönesubvention. Vidare påtalas vikten av 

att arbetsgivare kan lita på att samhällets stöd, inklusive det ekonomiska stödet, är 

långsiktigt.43 

Angelov och Eliason (2014) visar vidare att subventionerade anställningar är viktiga 

för personer med funktionsnedsättning. I deras studie konstateras stora positiva 

effekter av lönebidrag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och anställning hos 

Samhall för personer med funktionsnedsättning. Resultaten visar att deltagarna får 

högre förvärvsinkomst, disponibel inkomst och sysselsättning på både kort och 

medellång sikt. Dock konstateras även tydliga negativa effekter på osubventionerad 

sysselsättning, vilket tyder på en inlåsningseffekt.44 

4.3 Utmaningar för arbetssökande med funktionsnedsättning 
och en mer digitaliserad myndighet 

Arbetsförmedlingens verksamhet har under senare år digitaliserats i stor 

utsträckning och utvecklingen fortsätter i snabb takt.45 Myndigheten har konstaterat 

att det kan finnas en risk att individer upplever att mötet med myndigheten 

försvårats med tanke på att ingången till myndigheten nu i huvudsak sker via 

självservice och service på distans utan generell tillgång till en enskild handläggare på 

lokalt kontor.46 Det finns ett antal tidigare studier som belyser möjligheter och 

utmaningar för personer med funktionsnedsättning kopplade till digitaliseringen som 

beskrivs i detta avsnitt. 

4.3.1 Personer med funktionsnedsättning har generellt svårare med 

digitala kanaler 

Det finns flera studier som visar att det finns ett digitalt utanförskap i samhället i 

stort.47 Vissa grupper, däribland personer med funktionsnedsättning, är 

överrepresenterade bland sällananvändare av internet och andra som har svårigheter 

att ta sig fram digitalt.48 I rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och 

internet 2019 konstateras att det finns en digital klyfta mellan personer med 

respektive utan funktionsnedsättning, och att den etableras redan i unga år. Ett 

exempel är att andelen som saknar Bank-ID är väsentligt högre bland personer med 

funktionsnedsättning än bland övriga. Det är också en lägre andel bland dem med 

funktionsnedsättning som känner sig delaktiga i det digitala samhället, samtidigt som 

en större andel regelbundet tar hjälp av någon annan för att utföra ärenden digitalt.49 

Riksrevisionen har granskat myndigheters arbete med att säkerställa service av god 

tillgänglighet och kvalitet till enskilda personer som inte kan eller vill använda 

digitala kanaler. De konstaterar att den digitala förvaltningen har många fördelar 

 
43 Forte (2021). 
44 Angelov och Eliason (2014). 
45 Utvecklingen beskrivs mer detaljerat i bilaga 1. 
46 Utvecklingen går mot att den arbetssökande möter flera olika handläggare som hanterar respektive ärende för 
individen, ett så kallat ärendebaserat arbetssätt. Arbetsförmedlingen (2020d). 
47 Se till exempel Iacobaeus m.fl. (2019).  
48 Riksrevisionen (2021). 
49 Begripsam (2020). 
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men 13 av 22 granskade myndigheter ansåg att det stämmer ganska eller mycket bra 

att det finns kundgrupper som har svårigheter med eller inte vill använda det digitala 

serviceutbudet. Riksrevisionen återger en analys från Försäkringskassan som 

identifierar olika orsaker till att personer inte använder myndighetens digitala 

kanaler. De konstaterar att unga under 30 år är en av de grupper som har störst 

behov av service via telefon. Tvärtemot antagandet om att unga tillhör de som är bäst 

på att använda digitala kanaler, finner alltså Försäkringskassan att unga ofta behöver 

personligt stöd i kontakten med myndigheten. Det kan bland annat bero på en orolig 

livssituation och komplexa regelverk.50 

4.3.2 Goda exempel finns där digitala möten är bättre än fysiska 

Samtidigt som digitala självservicekanaler och service på distans kan vara svårt att 

hantera för vissa personer med funktionsnedsättning finns givetvis stora variationer 

inom gruppen kopplat till stödbehov och vilken kanal som fungerar bäst. 

Arbetsförmedlingen har till exempel positiv erfarenhet av att skapa och upprätthålla 

kontakter med unga personer med psykisk ohälsa med hjälp av videomöten.51 

Myndigheten för delaktighet lyfter också fram att digitaliseringen skapar nya 

möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis genom att 

möjliggöra för individer att självständigt kunna ta del av information och utföra 

tjänster som tidigare krävde personligt stöd eller särlösningar. För att kunna 

tillvarata digitaliseringens möjligheter och fördelar krävs dock att de digitala 

lösningarna är tillgängliga för alla.52  

4.4 Stödet till arbetssökande varierar mellan kvinnor och män 

Som nämnts i tidigare avsnitt har könsskillnader identifierats i flera studier. Detta är 

inget unikt för unga med funktionsnedsättning utan har även identifierats när andra 

målgrupper och specifika insatser har utvärderats. I Arbetsförmedlingens tidigare 

rapport som studerar unga med funktionsnedsättning framgår bland annat att män i 

högre utsträckning och snabbare fick subventionerad anställning medan kvinnor i 

högre utsträckning fick osubventionerat arbete.53 Vidare visar effektutvärderingen av 

Supported Employment att den positiva effekten enbart avsåg män.54 I studien 

hittades inga förklaringar till de identifierade könsskillnaderna55, men det 

 
50 Riksrevisionen (2021).  
51 Arbetsförmedlingen (2020d). 
52 Det handlar bland annat om att utgå ifrån principen om universell utformning, som handlar om att skapa 
lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början, snarare än att anpassas för speciella behov i 
ett andra steg. Se information från Myndigheten för delaktighet Principen om universell utformning - MFD 
samt Myndigheten för delaktighet (2019a).  
53 Männen hade kortare tid till subventionerade arbeten än kvinnor, men längre tid till osubventionerade 
arbeten. Det tog inte bara längre tid för kvinnor att få en subventionerad anställning, det var också en lägre 
andel kvinnor som fick en subventionerad anställning jämfört med män. För de osubventionerade arbetena 
gällde det motsatta; det gick snabbare för kvinnor att få ett osubventionerat arbete och det var dessutom en 
större andel av kvinnorna som fick dem, jämfört med män. Se Arbetsförmedlingen (2020a). Vad gäller 
subventionerade anställningar ska Arbetsförmedlingen enligt regleringsbrevet för 2021 jämställdhetsintegrera 
verksamheten och analysera samt redovisa identifierade jämställdhetsproblem, regeringsbeslut A2020/02639. 
54 Skillnaderna beräknades kontrollerat för bland annat ålder, arbetslivserfarenhet och diagnos. 
55 Bland annat konstaterades att kvinnor om något fått mer tid i insatserna än männen, att föräldraskap inte 
tycktes försvåra möjligheten att få en anställning, och att typ av yrke/arbetsgivare inte skiljde sig åt mellan 
könen. 

https://www.mfd.se/verktyg/lar-om-politikens-mal-och-inriktning/politikens-fyra-arbetssatt/principen-om-universell-utformning/
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konstateras att resultatet att män får subventionerade anställningar i högre 

utsträckning än kvinnor, även framkommit i tidigare studier.  

Kommissionen för jämställda livsinkomster (2021) drar liknande slutsatser och 

konstaterar att kvinnor med funktionsnedsättning ges ett mindre adekvat stöd än 

män med funktionsnedsättning. Man lyfter bland annat att män är 

överrepresenterade i alla typer av lönestöd och att kvinnor inte får ta del av 

Arbetsförmedlingens insatser i samma utsträckning som män trots likvärdiga meriter 

och förutsättningar.56  

Det är av stor vikt att kvinnor och män får ett likvärdigt stöd under sin inskrivning 

hos Arbetsförmedlingen. Myndigheten har tidigare konstaterat att resurserna 

generellt är ojämnt fördelade mellan kvinnor och män samt att arbetet med 

jämställdhetsintegrering bör intensifieras.57 

  

 
56 För ytterligare studier som lyfts av kommissionen se till exempel Myndigheten för delaktighet (2019b), SOU 
(2019:3), Cheung (2018), Cheung och Rödin (2018) och Larsson (2019). 
57 Se Cheung (2018). 
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5 Tillvägagångssätt  

För att fördjupa kunskapen om unga med funktionsnedsättning och hur det går för 

dem att ta sig ut på arbetsmarknaden analyseras data från Arbetsförmedlingen. 

Analysen genomförs för arbetssökande som skrivits in på myndigheten för första 

gången åren 2013 – 2020. Resultaten i rapporten bygger främst på överlevnadsanalys 

som används för att beräkna tider i arbetslöshet, men kompletteras också med flera 

beskrivande analyser. I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning av 

tillvägagångssättet, för mer information se bilaga 2.  

5.1 Data och urval i studien 

I rapporten används data från Arbetsförmedlingens Datalager som innehåller 

information om alla registrerade arbetssökande hos myndigheten. I Datalagret finns 

bland annat information om de arbetssökandes arbetslöshetshistorik, 

programdeltagande och individuella egenskaper.58 Data för tidsperioden 2013-01-01 

till 2021-06-30 används i rapporten.  

Urvalet av individer består av ungdomar 18–24 år som skrivits in hos 

Arbetsförmedlingen för första gången år 2013 – 2020.59 Individerna som ingår i 

urvalet är således unika och räknas enbart med vid första inskrivningstillfället. 

Målgruppen unga med funktionsnedsättning som studeras utgörs av totalt 15 627 

individer som fått sin funktionsnedsättning registrerad inom 60 dagar från 

inskrivningstillfället.60 Anledningen till att en begränsning används vad gäller 

tidpunkten för när funktionsnedsättningen identifieras och registreras är att 

individer med respektive utan registrerad funktionsnedsättning kvalificerar sig för 

olika typer av stöd och insatser under inskrivningstiden. 

Vi jämför målgruppen med ungdomar som inte har någon registrerad 

funktionsnedsättning för att få en indikation på vad som skiljer grupperna åt. Denna 

grupp utgörs av totalt 434 530 individer. Jämförelsen med övriga unga ger en 

referenspunkt som kan vara behjälplig i tolkningen av resultaten för målgruppen. I 

rapporten finns dock ingen ambition att fastställa effekter och gruppen bör inte 

betraktas som en kontrollgrupp. 

Mot bakgrund av att tidigare studier indikerar skillnader mellan kvinnor och män 

samt i ljuset av Arbetsförmedlingens jämställdhetsmål analyseras även 

könsskillnader. Arbetsförmedlingen ska främja mångfald och jämställdhet samt 

motverka diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden.61 

 
58 De tabeller som används är sokatper, insper, hist_aktso och sokande_vy. 
59 Vi inkluderar endast individer som under sin inskrivningstid har varit inskrivna som arbetslösa. Om en 
person under inskrivningen endast ingår i tillstånd som vi kategoriserar som utfall ingår de inte i urvalet. 
60 I studien har vi även testat att sätta brytpunkten vid 30 respektive 90 dagar. Antalet observationer ökar med 
antalet dagar men resultaten är stabila för samtliga urval. Ändringen av gränsen påverkar inte heller 
sammansättningen av typ av funktionsnedsättning i någon större utsträckning. Andelen som får kod före 
brytpunkten uppgår till 29, 36 respektive 42 procent för 30, 60 respektive 90 dagarsgränsen, se bilaga 2 för 
fördjupad diskussion. 
61 3 § 3 p. Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
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En viktig del i rapporten är att studera resultaten fördelat på kvinnor och män, samt 

att undersöka om det kvarstår könsskillnader när man kontrollerar för andra 

individuella egenskaper.62 

5.2 Utfallen som studeras är övergång till arbete och studier 

Syftet med rapporten är att fördjupa kunskapen om hur det går för unga med 

funktionsnedsättning som är inskrivna på Arbetsförmedlingen att ta sig ut på 

arbetsmarknaden. För att studera detta mäts antal dagar från att en person skrevs in 

som arbetssökande för första gången till dess att hen får ett arbete eller övergår till 

studier. Både osubventionerat och subventionerat arbete studeras i rapporten och det 

kan variera om detta medför att den arbetssökande skrivs ut från myndigheten. Om 

en arbetssökande får ett osubventionerat arbete eller övergår till studier innebär det 

oftast att den arbetssökande lämnar Arbetsförmedlingen. Är anställningen dock 

tillfällig kan det innebära att den arbetssökande fortfarande är inskriven. Utfall som 

subventionerad anställning innebär att personen fortfarande är inskriven. För att 

arbetet eller studierna ska räknas som ett utfall måste det ha pågått i minst 90 

dagar.63 

5.3 Överlevnadsanalys används för att studera tid till utfall 

För att studera hur lång tid det tar för unga med funktionsnedsättning att övergå till 

arbete eller studier används överlevnadsanalyser.64 Mer specifikt undersöks hur 

sannolikheten att ha gått till arbete eller studier varierar över arbetslöshetstid. Denna 

metod används för att studera tiden till dess att en viss händelse inträffar. I denna 

studie utgörs händelsen av att individen övergår till arbete eller studier och därmed 

lämnar arbetslöshet. Flera tidigare studier har använt överlevnadsanalys för att 

studera arbetsmarknadsfrågor. Se till exempel Liljeberg m.fl. (2012) som utvärderar 

jobbcoacherna på Arbetsförmedlingen, Hall och Liljeberg (2011) som studerar 

insatser för ungdomar och Riksrevisionen (2015) som studerar Arbetsförmedlingens 

stöd till varslade vid Volvo Cars.  

Ett av skälen till att överlevnadsanalys används är att det möjliggör att studera hela 

observationstiden för en person även om vi inte vet den exakta tidpunkten då hen når 

ett utfall. Det kan exempelvis ske om personen lämnar Arbetsförmedlingen utan att 

ha nått ett utfall65, eller om uppföljningshorisonten (2021-06-30) nås utan att 

personen ännu har nått ett utfall. När en persons tid i arbetslöshet inte längre kan 

observeras av dessa skäl kallas det att personen censureras. Information upp till och 

 
62 Att studera könsperspektivet kan även ses mot myndighetens mål om jämställdhetsintegrering som till 
exempel finns med i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021, se regeringsbeslut A2020/02639. 
63 Ett utfall räknas därmed inte om personen återkommer som arbetslös inom 90 dagar. Känslighetsanalyser har 
genomförts för att testa variationer på detta antagande, se bilaga 2. Resultaten påverkas inte i någon större 
utsträckning beroende på vilket alternativ som väljs.  
64 Se till exempel Allison (1984) för mer detaljerad information och bilaga 2 för hur metoden appliceras i denna 
rapport. 
65 Här används kategorierna lämnat av okänd orsak (vilket innebär att arbetssökande lämnat utan att meddela 
varför och kan innebära att den arbetssökande lämnat arbetskraften, blivit sjuk eller fått ett arbete utan att 
meddela det) och lämnat av känd orsak. 
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med tidpunkten då individen censureras kan med denna metod användas, trots att vi 

inte känner till det slutgiltiga utfallet eller tidpunkten för detta. 

I rapporten används flera olika modeller av överlevnadsanalyser för att hantera olika 

utfall och även särredovisa dem, det som i litteraturen kallas competing risks. I 

competing-risks-ramverket kan vi ta hänsyn till att individer under 

arbetslöshetstiden kan gå till antingen osubventionerat arbete, subventionerat arbete 

eller studier och även analysera övergången till dessa utfall separat. Därmed kan vi 

skatta sannolikheten att nå vart och ett av dessa utfall över arbetslöshetstid. 

Av särskilt intresse är också att undersöka hur arbetssökandes individegenskaper, 

som till exempel kön och typ av funktionsnedsättning, påverkar sannolikheten att 

övergå till respektive utfall. Detta undersöker vi med regressionsanalys som är 

tillämplig för överlevnadsanalys.66  

5.4 Återgång till arbetslöshet 

Med överlevnadsanalys följs individerna tills dess att de har nått ett utfall eller tills 

att de inte längre går att följa i data. Det finns emellertid en risk att individer 

återkommer som arbetslösa igen efter att de har nått ett utfall, vilket vi inte tar 

hänsyn till i överlevnadsanalyserna.67 För att ändå få en indikation på hur varaktigt 

utfallet är samt för att få kunskap om personerna återgår till arbetslöshet är det 

därför intressant att studera detta. 

I denna analys studeras om de som gått till arbete eller studier återgår till 

arbetslöshet 180 respektive 365 dagar efter att de nådde ett utfall. I sammanhanget är 

det särskilt intressant att undersöka hur återgången till arbetslöshet skiljer sig åt 

beroende på av vilket skäl de arbetssökande lämnade arbetslöshet, och om 

återgången i arbetslöshet skiljer sig mellan män och kvinnor. 

  

 
66 En viktig förutsättning vid val av regressionsmodell är att det finns individer i de studerade grupperna som 
går till respektive utfall inom varje studerad kategori av egenskaper. Detta har undersökts i känslighetsanalyser. 
67 Ett sätt att hantera detta är att använda en modell som hanterar återkommande utfall, se till exempel 
Andersen och Gill (1982). För att förenkla analysen och väljer vi att bortse från återkommande utfall i 
överlevnadsanalysen. 
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6 Utvecklingen för unga med 

funktionsnedsättning över tid  

I detta kapitel presenteras hur gruppen unga med funktionsnedsättning har 

utvecklats år 2013–2020. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för utvecklingen 

över tid och vilka individuella egenskaper som karaktäriserar målgruppen. 

Målgruppen jämförs löpande med unga utan funktionsnedsättning. 

6.1 Antalet unga med funktionsnedsättning har minskat på 
Arbetsförmedlingen 

Antalet förstagångsinskrivna unga med funktionsnedsättning har minskat under den 

studerade perioden, se figur 1.68 År 2013 uppgick antalet till cirka 3 100 personer, för 

att därefter successivt minska till knappt 800 personer år 2020. En likartad 

minskning syns för gruppen unga utan funktionsnedsättning fram till och med år 

2018, från cirka 69 000 personer 2013 till 42 000 personer 2018. Den nedåtgående 

trenden bryts år 2019 då antalet ökar något. Ökningen tilltar sedan år 2020 med 

anledning av coronapandemin och uppgår då till knappt 70 000 personer. Samtidigt 

fortsätter antalet förstagångsinskrivna unga med funktionsnedsättning att minska 

under samma period. Målgruppens storlek i relation till övriga unga utgör cirka 4 

procent under perioden 2013 – 2018, men uppgår 2020 till endast 1 procent. 

Figur 1 Förstagångsinskrivna arbetssökande, 18–24 år, 2013–2020 fördelat på ungdomar med 
respektive utan funktionsnedsättning 

  

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Det finns flera delförklaringar till att antalet unga arbetssökande med 

funktionsnedsättning har minskat under den studerade tidsperioden. Nedan 

 
68 En minskning av antalet personer med funktionsnedsättning, som Arbetsförmedlingen har arbetat med, har 
skett de senaste åren för samtliga åldrar, se Arbetsförmedlingen (2021b).  
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presenteras möjliga förklaringar till utvecklingen på en övergripande nivå, se bilaga 1 

för mer detaljer om förändringar över tid som påverkat målgruppen.  

6.1.1 En förbättrad arbetsmarknad 2013–2018 kan delvis förklara 

utvecklingen 

Mellan 2013 och 2018 berodde minskningen för både unga med respektive utan 

funktionsnedsättning sannolikt på att arbetsmarknaden utvecklades positivt. Utöver 

arbetsmarknadsläget kan även andra faktorer ha bidragit till minskningen av just 

inskrivna med funktionsnedsättning. 

Under åren 2011–2016 hade Arbetsförmedlingen delmål inom ramen för en strategi 

för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 som innebar ett ökat 

fokus i styrning och uppföljning på bland annat tidig identifiering av 

funktionsnedsättning.69 När delmålen försvann ökade tiden till identifiering och 

registrering av funktionsnedsättning, efter att ha minskat under åren då delmålen var 

aktuella. Eftersom rapportens målgrupp är unga som fått en funktionsnedsättning 

identifierad och registrerad tidigt kan borttagandet av delmålen ha bidragit till att 

målgruppen minskat.70 

Vidare kan Försäkringskassans regelverk och tillämpningen av dessa påverka hur 

många personer som blir aktuella för inskrivning hos Arbetsförmedlingen. Till 

exempel kan antal personer som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning 

och antal personer som deltar i gemensam kartläggning påverka inflödet av 

arbetssökande till Arbetsförmedlingen.  

6.1.2 Förändrade förutsättningar och styrning kan ha påverkat från 2019 

Från år 2019 ser utvecklingen olika ut för antalet inskrivna unga med respektive utan 

en funktionsnedsättning. Under coronapandemin har skillnaden förstärkts 

ytterligare. Det förefaller osannolikt att det faktiska antalet unga med 

funktionsnedsättning har minskat samtidigt som arbetsmarknadsläget har 

försämrats kraftigt. Det finns därför skäl att tro att Arbetsförmedlingens förmåga att 

tidigt identifiera och registrera funktionsnedsättning har försämrats under senare år. 

Flera av förändringarna som skett till följd av minskade anslag, digitalisering och 

distansmöten samt coronapandemin bedöms kunna påverka myndighetens förmåga 

att identifiera och registrera funktionsnedsättning. Minskningen av arbetsförmedlare 

och professioner inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen samt omfördelningen 

av personalresurser 2019 innebar färre medarbetare med kompetens inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering och generellt färre medarbetare som kunde träffa 

arbetssökande med dessa behov.71 Det ansträngda läget blev än mer ansträngt under 

 
69 Arbetsförmedlingen (2014). 
70 För urvalet i vår studie innebär det sannolikt att personer som skulle ha ingått i målgruppen om de hade fått 
sin funktionsnedsättning registrerad tidigt istället hamnat i gruppen som exkluderas ur analysen (som får sin 
funktionsnedsättning registrerad senare än 60 dagar efter inskrivningens start) eller i gruppen övriga. 
71 Att identifiera och registrera en funktionsnedsättning kan vara en tids- och resurskrävande process som 
beskrevs i avsnitt 3.3. 



Unga med funktionsnedsättning på 
Arbetsförmedlingen 

Utvecklingen för unga med funktionsnedsättning 
över tid 

 
 
 
 
 

25 

pandemin och innebar att mer resurskrävande områden, som arbetslivsinriktad 

rehabilitering, inte kunde genomföras i samma utsträckning som planerat.72  

Utvecklingen mot att i första hand möta arbetssökande via digitala kanaler och på 

distans innebär också en utmaning. Arbetsförmedlingen har tidigare konstaterat att 

det finns en risk att den arbetssökandes stödbehov inte identifieras under den tid den 

arbetssökande deltar i självservicetjänster eller i distansmöten.73 I dagsläget saknas 

möjlighet för arbetssökande att uppge att de har en funktionsnedsättning eller ohälsa 

vid den digitala självinskrivningen.74 År 2020 skrev 92 procent av samtliga 

arbetssökande in sig digitalt.75 De allra flesta genomför därefter det första 

planeringssamtalet på distans, och inte heller i detta samtal ställs rutinmässigt några 

frågor om eventuell funktionsnedsättning eller ohälsa. Detta innebär förändrade 

förutsättningar att kunna identifiera funktionsnedsättning tidigt i inskrivningsflödet.  

Arbetsförmedlingen har i en tidigare rapport lyft problematiken med att antalet unga 

med en registrerad funktionsnedsättning minskat de senaste åren. Rapporten visar 

att brister i den initiala kartläggningen kan vara en orsak till detta, och framhåller 

vikten av att identifiera ungdomar som behöver extra stöd redan vid inskrivningen 

för att motverka långtidsarbetslöshet. Vidare konstateras att det kan finnas ett större 

behov av fördjupat stöd via förbokade fysiska möten bland unga med 

funktionsnedsättning än bland övriga unga.76  

För arbetsförmedlarens del kan det också vara svårare att upptäcka vissa 

funktionsnedsättningar i distansmöten än i fysiska möten.77 Antalet fysiska möten 

minskade stort redan före pandemin, och under pandemin har möjligheten till 

fysiska möten begränsats ytterligare. Begränsningen av fysiska möten kan även ha 

påverkat själva registreringen av uppgift om funktionsnedsättning på 

Arbetsförmedlingen. Fram till maj 2021 behövde samtycke för en registrering av 

funktionsnedsättning nämligen signeras vid ett fysiskt besök. Detta kan också ha 

bidragit till minskningen av antalet inskrivna med en registrerad 

funktionsnedsättning under pandemin. Under pandemin har vården samtidigt varit 

hårt belastad, vilket försvårat inhämtande av medicinska underlag för att styrka en 

funktionsnedsättning.78 Se bilaga 1 för mer information.  

Utöver påverkan på Arbetsförmedlingens arbete kan det försämrade arbets-

marknadsläget under pandemin ha lett till att vissa unga med funktionsnedsättning 

har lämnat arbetskraften. Det är vanligt att personer med svag anknytning till 

arbetsmarknaden i högre utsträckning lämnar arbetskraften när konkurrensen om 

jobben ökar.79 Vi vet sedan tidigare även att unga med funktionsnedsättning är 

överrepresenterade i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. 

 
72 Arbetsförmedlingen (2021b). 
73 Arbetsförmedlingen (2020d).  
74 Detta på grund av regler kring sekretess.  
75 Arbetsförmedlingen (2021b).  
76 Arbetsförmedlingen (2021d). 
77 Arbetsförmedlingen (2021b). 
78 Arbetsförmedlingen (2020d).  
79 Arbetsförmedlingen (2021f). 
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6.2 Vad karaktäriserar unga med funktionsnedsättning? 

För att få mer kunskap om unga arbetssökande med funktionsnedsättning 

presenteras i följande avsnitt utvecklingen av individuella egenskaper över tid. För 

fullständiga tabeller och fler individuella egenskaper, se tabell B.7-B.12 i bilaga 3.  

6.2.1 Män är överrepresenterade bland unga med funktionsnedsättning 

Bland förstagångsinskrivna unga med funktionsnedsättning är män tydligt 

överrepresenterade. Under perioden har andelen män varit cirka 60 procent, och 

cirka 40 procent har varit kvinnor. Även bland övriga unga är män något 

överrepresenterade, cirka 56 procent, jämfört med 44 procent kvinnor.80  

Överrepresentationen av män bland unga med funktionsnedsättning har funnits 

under lång tid.81 Även bland äldre personer med funktionsnedsättning är det en 

större andel män, men skillnaden är störst bland unga. En möjlig delförklaring till det 

är det stora antalet unga män som har olika neuropsykiatriska diagnoser, både i 

samhället i stort och bland de inskrivna på Arbetsförmedlingen.82 

6.2.2 Typ av funktionsnedsättning har förändrats över tid 

Den vanligast förekommande typen av funktionsnedsättning bland unga år 2013 - 

2020 är specifik kognitiv funktionsnedsättning, som till exempel kan innebära att 

den arbetssökande har svårigheter med uppmärksamhet, överaktivitet och inlärning. 

Cirka hälften, 49 procent, hade denna typ av funktionsnedsättning. Den näst 

vanligaste funktionsnedsättningen är generellt nedsatt inlärningsförmåga och 

uppgår under perioden till 25 procent. Kvarstående fjärdedel består av psykisk 

funktionsnedsättning (13 procent), nedsatt eller begränsad rörelseförmåga (4 

procent) samt övriga funktionsnedsättningar (8 procent).83 

Sammansättningen av typ av funktionsnedsättning har förändrats under den 

studerade perioden, se figur 2. Specifik kognitiv funktionsnedsättning är relativt sett 

vanligare år 2020 än 2013. Specifik kognitiv funktionsnedsättning ökade under 

perioden och var som vanligast år 2017 då andelen uppgick till 58 procent. Från 2018 

och framåt har den minskat något. Generellt nedsatt inlärningsförmåga uppvisar ett 

motsatt mönster över tid. Andelen minskade fram till 2017, men har därefter ökat 

igen. Förändringen av dessa funktionsnedsättningar har speglats av en minskning av 

psykiska funktionsnedsättningar samt övriga funktionsnedsättningar. Nedsatt eller 

begränsad rörelseförmåga har varit relativ stabil kring 4 procent under hela perioden. 

  

 
80 En förklaring till detta kan vara att fler kvinnor studerar jämfört med män, se Arbetsförmedlingen (2021b). 
81 Se Arbetsförmedlingen (2018a).  
82 Arbetsförmedlingen (2018b). 
83 Detta framgår i tabell B.5 i bilaga 2.Fördelningen av typ av funktionsnedsättning är likartad när vi justerar 
gränsen på 60 dagars för att inkluderas i målgruppen. Andelen med specifik kognitiv funktionsnedsättning 
minskar något om gränsen sänks till 30 dagar, och ökar något om den höjs till 90 dagar. Andelen med generellt 
nedsatt inlärningsförmåga ökar något om gränsen sänks till 30 dagar, och minskar om den höjs till 90 dagar. 
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Figur 2 Fördelning av olika typ av funktionsnedsättningar i målgruppen 2013–2020 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Sammansättningen av typ av funktionsnedsättning skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. Bland kvinnor är psykisk funktionsnedsättning mer vanligt förekommande 

än bland män, medan specifik kognitiv funktionsnedsättning förekommer mer 

sällan. Däremot är de trendmässiga förändringarna över tid liknande för båda könen. 

Sammansättningen av typ av funktionsnedsättning påverkas av flera faktorer, så som 

utvecklingen i samhället i stort. Exempelvis antalet unga som får neuropsykiatriska 

diagnoser, och antalet unga som drabbas av psykisk ohälsa, är en faktor. 

Sammansättningen skulle också kunna påverkas av hur stor andel av de unga i 

urvalet som utgörs av personer som ingår i skolsamverkan.84 Inom ramen för 

skolsamverkan skriver Arbetsförmedlingen in de elever som skolan identifierar är i 

behov av kontakter med myndigheten inför övergången från skola till arbete.85 Här 

ingår bland annat unga med generellt nedsatt inlärningsförmåga som går i 

gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Om Arbetsförmedlingens förmåga att tidigt 

identifiera funktionsnedsättning bland unga som inte kommer till myndigheten via 

skolsamverkan har minskat de senaste åren, kan det vara en förklaring till att 

generellt nedsatt inlärningsförmåga har ökat i andel i målgruppen på senare år.  

6.2.3 Få unga med funktionsnedsättning skriver in sig digitalt 

Att den arbetssökande skriver in sig och bokar in sitt första planeringssamtal via 

Arbetsförmedlingens hemsida är det nya normala. Möjligheten till digital inskrivning 

har funnits sedan 2016 och har sedan dess ökat kraftigt bland de nyinskrivna 

arbetssökande. Det är dock betydligt ovanligare att unga med funktionsnedsättning 

 
84 Skolsamverkan omfattar elever från 16 år och syftar till att underlätta övergången från skola till arbetsliv för 
ungdomar med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen samverkar med skolor och kan ge vägledning och 
information till berörda elever samt ge stöd genom att bevilja insatser under elevernas arbetsplatsförlagda 
lärande. Inom ramen för denna studie har vi inte haft möjlighet att titta på hur stor andel i urvalet som ingår i 
skolsamverkan.  
85 Se vidare Arbetsförmedlingen (2021d). 
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skriver in sig digitalt jämfört med övriga unga. År 2020 skrev drygt en tredjedel in sig 

digitalt i målgruppen, medan andelen var över 90 procent bland övriga unga. 

Den stora skillnaden mellan unga med respektive utan funktionsnedsättning vittnar 

om att processen vid inskrivning ser olika ut för grupperna. Som beskrivits i 

föregående avsnitt kan det finnas skäl att tro att en stor andel av de unga i urvalet 

ingår i skolsamverkan, där arbetsförmedlare ofta skriver in ungdomarna vid ett besök 

i skolan, snarare än att ungdomen skriver in sig själv. Det kan vara en förklaring till 

den låga andelen digitalt inskrivna i urvalet. Det kan också vara en del i målgruppen 

som kommer från Försäkringskassan, och där arbetsförmedlaren skriver in personen 

efter gemensam kartläggning eller omställningsmöte.86 Vidare är en möjlig 

förklaring, som diskuterats tidigare, att vissa unga i målgruppen kan ha svårt att 

skriva in sig digitalt på grund av till exempel avsaknad av bank-ID, bristande digital 

kompetens eller tillgänglighet. 

6.2.4 Minskande andel med gymnasial utbildning 

Bland unga med funktionsnedsättning har majoriteten, 56 procent, gymnasial 

utbildning. 42 procent har högst förgymnasial utbildning och en liten andel, 2 

procent, har eftergymnasial utbildning.87 Eftersom den studerade målgruppen är så 

pass ung är det väntat att andelen med eftergymnasial utbildning är låg. Andelen med 

gymnasial utbildning har minskat under den studerade perioden, medan andelen 

med högst förgymnasial har ökat. Vi finner också att kvinnorna i målgruppen har 

något högre utbildningsnivå än män. Trenden med en sjunkande utbildningsnivå 

bland unga med funktionsnedsättning sågs även i Arbetsförmedlingens rapport som 

beskriver utvecklingen 2005–2015.88  

Bland unga utan funktionsnedsättning är utbildningsnivån högre. Andelen med 

gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning uppgår i denna grupp till 67 

respektive 10 procent. Resterande andel, 22 procent, har förgymnasial utbildning.89 

Även i denna grupp förändras utbildningsnivån under den studerade perioden. 

Andelen med gymnasieutbildning har minskat och andelen med högst förgymnasial 

har ökat under perioden fram till 2017. Därefter vänder trenden och andelen med 

gymnasieutbildning ökar åter. Särskilt tydligt är ökningen av andelen med 

gymnasieutbildning under pandemiåret 2020. Motsvarande mönster framgår 

däremot inte ibland unga med funktionsnedsättning. 

6.2.5 Få utrikes födda i målgruppen 

Bland unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen är i genomsnitt 9 

procent utrikes födda sett över perioden 2013-2020.90 Andelen har ökat under den 

studerade perioden, från 8 procent 2013 till 13 procent 2020. Bland ungdomar utan 

registrerad funktionsnedsättning är andelen utrikes födda högre, i genomsnitt 31 

procent över åren. Utvecklingen över tid bland ungdomar utan funktionsnedsättning 

 
86 Omställningsmöten infördes 2018, tidigare benämndes de överlämningsmöten.  
87 Arbetsförmedlingens Datalager. 
88 Arbetsförmedlingen (2018a).  
89 Arbetsförmedlingens Datalager. 
90 Arbetsförmedlingens Datalager. 
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speglar den allmänna utvecklingen närmare, med till exempel en större andel utrikes 

födda i samband med flyktingkrisen 2015 då många nyanlända kom till Sverige. Ett 

skäl till att det är en låg andel utrikes födda i målgruppen unga med 

funktionsnedsättning är att det i snitt tar längre tid att identifiera och registrera 

funktionsnedsättning bland utrikes födda än bland inrikes födda. Det är generellt en 

betydligt lägre andel utrikes födda som har en registrerad funktionsnedsättning 

oavsett vilken åldersgrupp som studeras.91 Det har tidigare även framkommit att 

kulturella olikheter kan vara en förklaring till skillnaderna, då det bland vissa 

nyanlända och utrikes födda personer kan finnas en ovilja eller oförmåga att beskriva 

sina eventuella funktionsnedsättningar för en handläggare.92  

 
91 Se till exempel Arbetsförmedlingen (2014). 
92 Arbetsförmedlingen (2018b). 
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7 Övergången till arbete och studier 

I detta kapitel undersöks vilka utfall de arbetssökande når och hur lång tid det tar för 

arbetssökande att övergå till dessa. Utfallen är som tidigare nämnts: subventionerat 

arbete, osubventionerat arbete och studier. Därefter undersöks hur sannolikheten att 

gå till vart och ett av de olika utfallen samvarierar med de arbetssökandes 

individuella egenskaper. 

7.1 Det vanligaste utfallet i målgruppen är subventionerat arbete 

I detta avsnitt redovisar vi vilka utfall gruppen når och av vilka skäl de saknar utfall. 

Det vanligaste utfallet som unga med funktionsnedsättning når är subventionerat 

arbete, motsvarande 37 procent. 2o procent av gruppen når osubventionerat arbete 

och 12 procent går till studier. Kvarstående andel, 31 procent, saknar utfall. Bland 

övriga unga är det vanligaste utfallet osubventionerat arbete, vilket 55 procent av 

gruppen når. En lägre andel når subventionerat arbete eller studier: 9 respektive 14 

procent. 22 procent av de övriga saknar utfall.93 

I figur 3 redovisas vilka utfall individerna når uppdelat på året då de för första gången 

skrevs in på Arbetsförmedlingen. Bland unga med funktionsnedsättning ökar både 

osubventionerat och subventionerat arbete som andel av de totala utfallen fram till 

2018, för att därefter minska något.94 Övergång till studier är minst förekommande 

och minskar något under perioden. En möjlig delförklaring är att målgruppens 

sammansättning förändrats över tid. I avsnitt 7.3 presenteras resultat som visar att 

typ av funktionsnedsättning påverkar sannolikheten att nå olika utfall. 

Den vanligaste orsaken till att individens fullständiga tid till arbete eller studier inte 

går att följa är att individen lämnat Arbetsförmedlingen av känd orsak. Andelen som 

inte går att följa för att de lämnar av okänd orsak är liten men stabil under 

perioden.95 Bland de som skrivs in senare i undersökningsperioden är det en växande 

andel som censureras för att uppföljningshorisonten är nådd utan att individen nått 

ett utfall. Detta är väntat eftersom individerna i de senare årsgrupperna kan följas 

under en kortare tid än de tidigare årsgrupperna. Av de som skrevs in år 2020 var det 

knappt en tredjedel som nådde uppföljningshorisonten innan de nådde ett utfall. Att 

en högre andel ännu inte når utfall innan uppföljningshorisonten är nådd leder till att 

andelarna av övriga utfall minskar för senare årsgrupper. Det behöver emellertid inte 

betyda att sannolikheten nå dessa utfall har minskat. 

  

 
93 Arbetsförmedlingens Datalager. 
94 I osubventionerat arbete ingår personer som avaktualiserats till skyddat arbete hos Samhall AB. Det rör sig 
dock om ett litet antal personer; motsvarande cirka 2 procent av samtliga osubventionerade arbeten under 
perioden i målgruppen. Se tabell B.18 för en detaljerad indelning av utfallet osubventionerat arbete. 
95 Av de personer som lämnar Arbetsförmedlingen av okänd orsak tilldelas vissa personer ett osubventionerat 
arbete slumpmässigt. Sannolikheten att slumpas ett arbete beror på om en person har en registrerad kod för 
funktionsnedsättning samt utbildningsnivå och baseras på skattningar i Arbetsförmedlingen (2021g). 
Konsekvensen är att en högre andel av de som avaktualiserats av okänd orsak får arbete i gruppen övriga än 
bland unga med funktionsnedsättning. Utfallen som presenteras i denna rapport är beräknade med hänsyn 
tagen till denna justering. Se bilaga 2 för mer information. 
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Figur 3 Utfall per årsgrupp för unga med funktionsnedsättning  

 
Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

För unga utan funktionsnedsättning ser det annorlunda ut. Osubventionerat arbete, 

som utgör en majoritet av utfallen i gruppen, minskar något över tid som andel för de 

senare inskrivningsåren, med undantag för år 2020. Subventionerade anställningar 

ökar fram till 2016 och minskar därefter åter fram till år 2020. Andelen som går till 

studier är relativt jämn under perioden. Andelen som saknar utfall ökar något över 

åren till följd av en ökande andel som når uppföljningshorisonten innan utfall har 

nåtts. 

Figur 4 Utfall per årsgrupp för unga utan funktionsnedsättning 

 
Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Utifrån beskrivningen av utfall går det att fastslå att unga med funktionsnedsättning 

har arbetsmarknadsutfall som markant skiljer sig åt från de som inte har en 
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funktionsnedsättning. Särskilt tydlig är skillnaden i hur stor andel som når ett 

osubventionerat respektive subventionerat arbete mellan grupperna. Resultaten 

bekräftar att subventionerade arbeten är viktiga för unga med funktionsnedsättning.  

7.2 Unga med funktionsnedsättning är arbetssökande längre än 
övriga unga 

I föregående avsnitt studerades vilka utfall målgruppen når utan att hänsyn tas till 

hur lång tid det tar för den arbetssökande att övergå till dessa. I följande avsnitt 

studerar vi därför närmare hur sannolikheten att gå till arbete eller studier varierar 

över tid i arbetslöshet. 

Unga med funktionsnedsättning har längre tider i arbetslöshet innan de går till 

arbete eller studier än övriga unga, se figur 5 nedan. Efter ett år i arbetslöshet är 

sannolikheten att ha nått något utfall 49 procent i målgruppen, jämfört med 72 

procent bland övriga unga. Efter två år är motsvarande sannolikheter 72 respektive 

85 procent. Skillnaden mellan de båda grupperna består över hela perioden men 

minskar ju längre arbetslöshetstiderna är. Takten i vilka de inskrivna når ett utfall är 

som högst i början av arbetslöshetstiden, och klingar sedan av. Efter tre år ökar 

sannolikheten att ha gått till arbete eller studier endast med några procentenheter 

per år.96 

Figur 5 Sannolikhet att nå arbete eller studier över år i arbetslöshet bland unga med och utan 
funktionsnedsättning 2013–2020 

 
Not: Sannolikhet skattad med en kumulativ incidensfunktion. Avser osubventionerat arbete, subventionerat arbete 

samt studier. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

 
96 Skattningar uppdelade per inskrivningsår visar likartade mönster som figuren där samtliga inskrivningsår 
aggregeras. Sannolikheten att nå ett utfall vid en given tidpunkt ökar något över inskrivningsåren 2013-2018, 
men minskar därefter åter. Se tabell B.19 i bilaga 3. 
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Som framgick i föregående avsnitt skiljer sig målgruppen och övriga unga åt med 

avseende på vilka typer av utfall de når. Bland unga med funktionsnedsättning är det 

vanligast att gå till subventionerad anställning, därefter osubventionerad anställning 

och studier. Detta framgår i figur 6 nedan. Efter ett år är sannolikheten att ha fått en 

subventionerad anställning 23 procent, 17 procent att ha fått en osubventionerad 

anställning och 9 procent att ha gått till studier. Efter två år är motsvarande 

sannolikheter 34, 24 respektive 13 procent. Efter två år i arbetslöshet är det få 

ytterligare personer i urvalsgruppen som går till osubventionerat arbete och studier, 

medan sannolikheten att få ett subventionerat arbete fortsätter att öka i något 

snabbare takt.97 

Figur 6 Sannolikhet att nå olika utfall över år i arbetslöshet bland unga med funktionsnedsättning 
2013–2020 

 

Not: Sannolikheter är skattade med en kumulativ incidensfunktion.  

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Bland unga utan funktionsnedsättning står osubventionerat arbete för den snabbare 

övergången till arbete, och sannolikheten att nå detta utfall är betydligt högre än 

bland unga med funktionsnedsättning, se figur 7. Efter ett år är sannolikheten att ha 

fått ett osubventionerat arbete 55 procent bland unga utan funktionsnedsättning, 12 

procent att ha gått till studier och cirka 4 procent att ha gått till subventionerat 

arbete. Efter två år är motsvarande andelar 63, 15 respektive 7 procent. Det är relativt 

sett liten sannolikhet att gå till subventionerat arbete i denna grupp, men 

sannolikheten ökar något när övergångstakten till osubventionerat arbete och studier 

mattas av. 

  

 
97 Separata skattningar per inskrivningsår och utfall visar ökande sannolikhet för utfall perioden 2013-2018 och 
minskande 2019-2020 för osubventionerat och subventionerat arbete. Sannolikheten att nå studier sjunker 
något med inskrivningsår, se tabell B.19. 
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Figur 7 Sannolikhet att nå olika utfall över år i arbetslöshet bland unga utan funktionsnedsättning 
2013–2020 

 

Not: Sannolikheter är skattade med en kumulativ incidensfunktion.  

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

7.2.1 Kvinnor i målgruppen är arbetssökande längre tid och har lägre 

sannolikhet att gå till subventionerat arbete än män  

Bland unga med funktionsnedsättning har kvinnor något längre arbetslöshetstider än 

män, se tabell B.13 i bilaga 3. Efter ett år är sannolikheten att ha gått till antingen 

arbete eller studier 50 procent bland män och 47 procent bland kvinnor. Efter två år 

är sannolikheten 73 respektive 69 procent. Män har genomgående högre sannolikhet 

att nå något utfall än kvinnor, men skillnaden minskar med längre arbetslöshetstider. 

Det är också tydligt att sannolikheten att gå till olika utfall skiljer sig åt mellan könen, 

se tabell B.14 i bilaga 3. Sannolikheten att ha ett subventionerat arbete efter två år är 

betydligt högre bland män än bland kvinnor, 39 procent jämfört med 26 procent. 

Kvinnor å andra sidan har högre sannolikhet att gå till osubventionerat arbete: cirka 

27 procent efter två år, jämfört med 22 procent bland män. Kvinnor har också en 

högre sannolikhet att gå till studier än män, cirka 16 procent efter två år jämfört med 

12 procent bland män. Kvinnors lägre sannolikhet att gå till subventionerat arbete 

kompenseras alltså inte helt av högre sannolikhet att gå till osubventionerat arbete 

eller studier, vilket resulterar i lägre sannolikhet att nå arbete eller studier totalt sett 

bland kvinnor. 

7.3 Samband mellan övergång till arbete samt studier och 
individuella egenskaper hos de arbetssökande 

Från tidigare avsnitt vet vi nu att unga med funktionsnedsättning är inskrivna som 

arbetssökande på myndigheten under längre tid än övriga och att subventionerade 

anställningar är viktiga för målgruppens möjlighet att nå ett lyckat utfall. En del av 

skillnaderna som identifierats kan troligtvis förklaras av skillnader i egenskaper hos 
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individerna. I detta avsnitt studeras därför hur övergången till arbete eller studier 

samvarierar med individuella egenskaper hos de arbetssökande. Analysen genomförs 

endast för målgruppen unga med funktionsnedsättning. 

7.3.1 Övergång till arbete eller studier 

Resultaten visar att kvinnor har lägre sannolikhet än män att nå något av utfallen, se 

tabell 1.98 Detta ligger i linje med resultaten i föregående avsnitt där vi fann att 

kvinnor är arbetssökande längre tid än män. Sannolikheten för kvinnor förändras 

inte när vi adderar kontroller för typ av funktionsnedsättning eller andra variabler 

som kan påverka resultaten, vilket talar för att skillnaden inte drivs av skillnader i 

dessa.99 

Vidare visar resultaten att typ av funktionsnedsättning har ett samband med att nå 

något av utfallen. Personer som har nedsatt eller begränsad rörelseförmåga, samt 

personer som har generellt nedsatt inlärningsförmåga går till arbete eller studier i 

högre utsträckning än personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning. Psykisk 

funktionsnedsättning har däremot ett negativt samband med övergång till arbete 

eller studier jämfört med specifik kognitiv funktionsnedsättning. 

Resultaten visar vidare att om den arbetssökande identifierats som matchningsbar 

vid inskrivning är övergång till arbete eller studier signifikant högre än för de som 

inte bedöms som matchningsbara. Dessa resultat ligger i linje med tidigare studier 

och kan ses som väntade eftersom arbetssökande som är matchningsbara bedöms 

vara redo för att påbörja arbete eller studier och står generellt sett närmre 

arbetsmarknaden än de som inte bedöms som matchningsbara.100 

Vi finner också att personer boende i storstäder och storstadsnära kommuner har 

högre sannolikhet att nå utfall än personer bosatta i mindre kommuner.  

  

 
98 Resultaten av regressionen presenteras som skattningar av hasardkvoter. I de regressionsmodeller som 
presenteras är samtliga variabler kategoriska. Estimat >1 indikerar att gruppen har en högre risk att nå utfall, 
medan ett värde som är <1 indikerar en lägre risk att nå utfall. Till exempel är hasardkvoten för kvinnor 0.91 
jämfört med män, vilket innebär att kvinnor har 0.91-1.0 = -0.09 =9 procent lägre risk att nå ett utfall. I detta 
avsnitt använder vi benämningen sannolikhet synonymt med risk. 
99 Vi har testat att variera modellspecifikationen för samtliga regressioner. Ett genomgående resultat är att 
könsskillnader inte drivs av andra variabler som till exempel vilken typ av funktionsnedsättning individen har.  
100 Att vara matchningsbar innebär att man ska vara redo för övergång till arbete eller studier. Att vara 
matchningsbar innebär dessutom att arbetssökande kan ingå automatiskt i matchning och ta del av 
platsanvisning, platsförslag och ingå i urval till arbetsgivare utan att kontakt tas med ansvarig arbetsförmedlare, 
se Arbetsförmedlingen (2020e). 
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Tabell 1 Samband mellan positivt utfall (arbete och studier) och individuella egenskaper för unga 
med funktionsnedsättning 

Egenskaper  Antal Est. 95 % KI p 

Kön Man 9 481 1,00    

 Kvinna 6 146 0,91  0,87 0,95 0,00 

Utbildningsnivå Högst förgymnasial 7 156 1,00    

 Eftergymnasial 347 0,96 0,84 1,10 0,54 

 Gymnasial 8 124 1,07 1,03 1,11 0,00 

Funktions-
nedsättning 

Specifik kognitiv 
funktionsnedsättning 

7 637 1,00    

 Nedsatt eller begränsad 
rörelseförmåga 

678 1,12 1,02 1,23 0,02 

 Generellt nedsatt 
inlärningsförmåga 

3 983 1,13 1,08 1,19 0,00 

 Psykisk funktionsnedsättning 2 015 0,89 0,84 0,95 0,00 

 Övriga 1 314 1,04 0,97 1,12 0,3 

Digital 
inskrivning 

Ej digital inskrivning  13 527 1,00    

 Digital inskrivning 2 100 1,11 1,05 1,18 0,00 

Matchningsbar Ej matchningsbar 11 197 1,00    

 Matchningsbar 4 430 1,32 1,27 1,38 0,00 

Kommuntyp Storstäder och storstadsnära 
kommuner 

4 974 1,00    

 Större städer och kommuner 
nära större stad 

6 367 0,90 0,86 0,94 0,00 

 Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

4 286 0,89 0,85 0,94 0,00 

Not: Skattningar gjorda med Cox Proportional Hazard-modell. Estimat redovisas som hasardkvoter, som visar den 

relativa risken för utfall mellan två eller fler nivåer av kategoriska variabler. 95 % KI anger det 95 procentiga 

konfidensintervallen runt estimatet. P-värdet anger estimatets statistiska signifikans: p-värde lägre än 0,10, 0,05 och 

0,01 motsvarar signifikans på 90, 95 respektive 99 procents nivå. Samtliga värde är avrundade till två decimaler. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Ovanstående resultat gäller alltså när vi betraktar de tre utfallen osubventionerat 

arbete, subventionerat arbete, samt studier sammantaget. Betraktar vi dessa istället 

var för sig framgår att individuella egenskaper i många fall har olika samband med 

olika utfall. I de kommande avsnitten fördjupar vi oss i detta. 

7.3.2 Övergång till osubventionerat arbete 

I tabell 2 visas hur sannolikheten att gå till osubventionerat arbete samvarierar med 

individegenskaper. Resultaten visar att kvinnor har högre sannolikhet att gå till ett 

osubventionerat arbete än män. 
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Tabell 2 Samband mellan osubventionerat arbete och individuella egenskaper för unga med 
funktionsnedsättning  

Egenskaper  Antal Est. 95 % KI p 

Kön Man 9 481 1,00    

 Kvinna 6 146 1,18 1,11 1,27 0,00 

Utbildningsnivå Högst förgymnasial 7 156 1,00    

 Eftergymnasial 347 0,92 0,74 1,16 0,49 

 Gymnasial 8 124 1,04 0,97 1,12 0,25 

Funktions-
nedsättning 

Specifik kognitiv 
funktionsnedsättning 

7 637 1,00    

 Nedsatt eller begränsad 
rörelseförmåga 

678 1,16 0,99 1,35 0,06 

 Generellt nedsatt 
inlärningsförmåga 

3 983 0,94 0,86 1,03 0,20 

 Psykisk funktionsnedsättning 2 015 0,90 0,81 1,00 0,05 

 Övriga 1 314 1,17 1,04 1,31 0,01 

Digital 
inskrivning 

Ej digital inskrivning  13 527 1,00    

 Digital inskrivning 2 100 1,16 1,06 1,28 0,00 

Matchningsbar Ej matchningsbar 11 197 1,00    

 Matchningsbar 4 430 1,74 1,62 1,86 0,00 

Kommuntyp Storstäder och storstadsnära 
kommuner 

4 974 1,00    

 Större städer och kommuner 
nära större stad 

6 367 0,91 0,84 0,98 0,02 

 Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

4 286 0,94 0,86 1,03 0,16 

Not: Skattningar gjorda med Cox Proportional Hazard-modell. Estimat redovisas som hasardkvoter, som visar den 

relativa risken för utfall mellan två eller fler nivåer av kategoriska variabler. 95 % KI anger det 95 procentiga 

konfidensintervallen runt estimatet. P-värdet anger estimatets statistiska signifikans: p-värde lägre än 0,10, 0,05 och 

0,01 motsvarar signifikans på 90, 95 respektive 99 procents nivå. Samtliga värde är avrundade till två decimaler. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Personer som har nedsatt eller begränsad rörelseförmåga har ett positivt samband 

med övergång till osubventionerat arbete, medan generellt nedsatt inlärningsförmåga 

har ett negativt, dock inte statistiskt signifikant, samband. Även övriga 

funktionsnedsättningar har ett positivt samband med övergång till osubventionerat 

arbete jämfört med specifik kognitiv funktionsnedsättning. I avsnitt 6.2.2 såg vi att 

andelen unga med övriga funktionsnedsättningar minskat under den undersökta 

perioden, medan generellt nedsatt inlärningsförmåga har ökat på senare år. Detta 

kan vara en förklaring till att de senare årsgrupperna når osubventionerat arbete i 

något lägre utsträckning än de tidigare, vilket framgick i avsnitt 7.1.  

Att ha skrivit in sig digitalt har också ett positivt samband med övergången till 

osubventionerat arbete. Att arbetssökande som skriver in sig digitalt, har en positiv 

påverkan kan dels förklaras av att den arbetssökande har förutsättningar att hantera 
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digitala tjänster, dels att individen automatiskt klassas som matchningsbar.101 Att 

klassificeras som matchningsbar har också ett tydligt samband med övergången till 

osubventionerat arbete, vilket är väntat eftersom denna variabel indikerar att 

personen är redo att ta ett arbete och automatiskt kan ingå i matchning. Det framgår 

också att personer boendes i storstadsområde har högre sannolikhet att gå till 

osubventionerat arbete än personer boende i andra delar av Sverige. 

7.3.3 Övergång till subventionerat arbete 

När istället sambanden mellan individuella egenskaper och övergången till 

subventionerat arbete studeras framgår vissa väsentliga skillnader gentemot 

övergången till osubventionerat arbete, se tabell 3. Kvinnor har lägre sannolikhet att 

gå till subventionerat arbete än män, vilket står i kontrast till kvinnors högre 

sannolikhet att gå till osubventionerat arbete.  

Vidare visar resultaten att personer med gymnasieutbildning har högre sannolikhet 

att gå till ett subventionerat arbete än personer med högst förgymnasial utbildning. 

En annan skillnad är att generellt nedsatt inlärningsförmåga har ett starkt positivt 

samband med övergången till subventionerat arbete. Psykisk funktionsnedsättning 

och övriga funktionsnedsättningar har ett negativt samband med övergången till 

subventionerat arbete. Matchningsbar har ett positivt samband också med 

övergången till subventionerat arbete, men sambandet är svagare än för 

osubventionerat arbete. Slutligen ser vi att boende i storstadskommuner har högre 

sannolikhet att gå till subventionerat arbete, jämfört med övriga kommuner men 

sambandet är svagare än för osubventionerat arbete. 

  

 
101 2016 skedde en förändring som innebar att alla arbetssökande som skriver in sig online på 
Arbetsförmedlingen automatiskt bedöms som matchningsbara. Systemförändringen har utvärderats och stora 
positiva effekter på individers återgång till framförallt arbete utan stöd identifieras. Mekanismen bakom 
effekterna är troligen att individer efter systemförändringen i större utsträckning får platsanvisning, platsförslag 
eller ingår i urval till arbetsgivare. Se Arbetsförmedlingen (2020e) för mer information. 
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Tabell 3 Samband mellan subventionerat arbete och individuella egenskaper för unga med 
funktionsnedsättning 

Egenskaper  Antal Est. 95 % KI p 

Kön Man 9 481 1,00    

 Kvinna 6 146 0,66 0,62 0,70 0,00 

Utbildningsnivå Högst förgymnasial 7 156 1,00    

 Eftergymnasial 347 1,03 0,83 1,26 0,82 

 Gymnasial 8 124 1,25 1,18 1,32 0,00 

Funktions-
nedsättning 

Specifik kognitiv 
funktionsnedsättning 

7 637 1,00    

 Nedsatt eller begränsad 
rörelseförmåga 

678 0,97 0,84 1,12 0,68 

 Generellt nedsatt 
inlärningsförmåga 

3983 1,46 1,37 1,56 0,00 

 Psykisk funktionsnedsättning 2 015 0,82 0,75 0,91 0,00 

 Övriga 1 314 0,91 0,81 1,02 0,09 

Digital 
inskrivning 

Ej digital inskrivning  13 527 1,00    

 Digital inskrivning 2 100 1,06 0,97 1,15 0,21 

Matchningsbar Ej matchningsbar 11 197 1,00    

 Matchningsbar 4 430 1,15 1,08 1,22 0,00 

Kommuntyp Storstäder och storstadsnära 
kommuner 

4 974 1,00    

 Större städer och kommuner 
nära större stad 

6 367 0,95 0,89 1,01 0,12 

 Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

4 286 0,96 0,89 1,03 0,25 

Not: Skattningar gjorda med Cox Proportional Hazard-modell. Estimat redovisas som hasardkvoter, som visar den 

relativa risken för utfall mellan två eller fler nivåer av kategoriska variabler. 95 % KI anger det 95 procentiga 

konfidensintervallen runt estimatet. P-värdet anger estimatets statistiska signifikans: p-värde lägre än 0,10, 0,05 och 

0,01 motsvarar signifikans på 90, 95 respektive 99 procents nivå. Samtliga värde är avrundade till två decimaler. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

7.3.4 Övergång till studier 

Sambanden mellan individegenskaper och övergången till studier liknar i viss 

utsträckning övergången till osubventionerat arbete, se tabell 4. Kvinnor har högre 

sannolikhet att gå till studier än män, likaså personer med nedsatt eller begränsad 

rörelseförmåga jämfört med personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning. 

Personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga övergår i lägre utsträckning till 

studier än personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning. Att gå till utbildning 

är dessutom vanligare bland personer med högst förgymnasial utbildning än bland 
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personer med gymnasial utbildning. Detta kan ses som positivt då 

gymnasieutbildning är viktigt på arbetsmarknaden.102 

Digital inskrivning har ett positivt samband med övergången till studier. Övergången 

till studier är också tydligt korrelerad med kommuntyp – personer som inte är 

boende i storstadsområde övergår i lägre utsträckning till studier än personer boende 

i storstadsområde. 

Tabell 4 Samband mellan studier och individuella egenskaper för unga med funktionsnedsättning 

Egenskaper  Antal Est. 95 % KI p 

Kön Man 9 481 1,00    

 Kvinna 6 146 1,24 1,13 1,35 0,00 

Utbildningsnivå Högst förgymnasial 7 156 1,00    

 Eftergymnasial 347 0,84 0,63 1,11 0,21 

 Gymnasial 8 124 0,75 0,68 0,82 0,00 

Funktions-
nedsättning 

Specifik Kognitiv 
funktionsnedsättning 

7 637 1,00    

 Nedsatt eller begränsad 
rörelseförmåga 

678 1,43 1,18 1,73 0,00 

 Generellt nedsatt 
inlärningsförmåga 

3983 0,66 0,58 0,76 0,00 

 Psykisk funktionsnedsättning 2 015 1,02 0,89 1,16 0,82 

 Övriga 1 314 1,11 0,95 1,30 0,19 

Digital 
inskrivning 

Ej digital inskrivning  13 527 1,00    

 Digital inskrivning 2 100 1,14 1,00 1,30 0,04 

Matchningsbar Ej matchningsbar 11 197 1,00    

 Matchningsbar 4 430 1,12 1,02 1,24 0,03 

Kommuntyp Storstäder och storstadsnära 
kommuner 

4 974 1,00    

 Större städer och kommuner 
nära större stad 

6 367 0,78 0,71 0,87 0,00 

 Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

4 286 0,67 0,60 0,76 0,00 

Not: Skattningar gjorda med Cox Proportional Hazard-modell. Estimat redovisas som hasardkvoter, som visar den 

relativa risken för utfall mellan två eller fler nivåer av kategoriska variabler. 95 % KI anger det 95 procentiga 

konfidensintervallen runt estimatet. P-värdet anger estimatets statistiska signifikans: p-värde lägre än 0,10, 0,05 och 

0,01 motsvarar signifikans på 90, 95 respektive 99 procents nivå. Samtliga värde är avrundade till två decimaler. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager.  

 
102 Utbildningsnivå har blivit allt viktigare på arbetsmarknaden och det är idag högre krav på utbildning inom 
olika yrken än tidigare. Låg utbildningsnivå ökar vidare risken för långtidsarbetslöshet och det är därför viktigt 
att arbeta för att ungdomar som saknar efterfrågad kompetens utbildar sig för att ha större chanser med 
etableringen på arbetsmarknaden. I många fall kan det krävas ett långsiktigt arbete för att motivera ungdomar 
till studier. Exempelvis om ungdomen tidigare upplevt misslyckanden i sina studier, till exempel på grund av 
bristande stöd eller funktionsnedsättning. Se Arbetsförmedlingen (2021d). 
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8 Återgång till arbetslöshet efter lyckat utfall 

Analysen i föregående kapitel utgick ifrån arbetslöshetstiden i dagar räknat från 

första inskrivningen som arbetssökande till och med tidpunkten då arbetssökande 

fick ett osubventionerat arbete, subventionerat arbete eller övergick till studier. För 

att få en indikation på hur varaktiga dessa utfall är studeras i detta kapitel om 

personerna som lämnar också återkommer som arbetssökande vid 

Arbetsförmedlingen på aggregerad nivå. Vidare undersöks också hur stor andel av 

gruppen som går till subventionerad anställning som därefter får ett osubventionerat 

arbete. 

8.1 Unga med funktionsnedsättning blir oftare arbetslösa igen 
efter att de haft ett osubventionerat arbete än övriga unga 

Resultaten visar att andelen som återgår till arbetslöshet skiljer sig åt beroende på 

vilket utfall de tidigare uppnått, se figur 8 nedan. Unga med funktionsnedsättning 

återkommer som arbetssökande inom 180 dagar i högre utsträckning än övriga unga 

när de tidigare skrivits ut för ett osubventionerat arbete. Andelen som återkommer 

som arbetssökande uppgår till 14 procent bland unga med funktionsnedsättning, 

jämfört med 10 procent bland övriga unga. Av de som fick ett osubventionerat arbete 

men som kvarstod som inskrivna, exempelvis för att de fått en timanställning, var 24 

procent av de unga med funktionsnedsättning inskrivna som arbetssökande igen efter 

180 dagar, jämfört med 14 procent bland övriga unga. 

Resultaten är det motsatta för subventionerade anställningar. Bland unga med 

funktionsnedsättning är andelen som återgår som arbetslösa efter att de fått ett 

subventionerat arbete lägre än bland övriga unga, cirka 12 procent jämfört med 18 

procent. När det gäller studier kan vi se att återgången till arbetslöshet är relativt lika 

mellan grupperna, 10 procent bland unga med funktionsnedsättning och 11 procent 

bland övriga unga.  
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Figur 8 Andel som återgått till arbetslöshet inom 180 dagar efter uppnått utfall 

 
Not: Beräkningen baseras på personer som nådde utfall under perioden 2013-2020. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Om vi studerar återgång till arbetslöshet på lite längre sikt, inom 365 dagar efter 

uppnått utfall, ser vi att andelarna är högre för samtliga utfall, men att de gruppvisa 

skillnaderna består. Detta framgår i figur 9 nedan. Noterbart är att förhållandet vad 

gäller återinskrivning för de som tidigare lämnar för studier har ändrats och det är nu 

en något högre andel som återkommer till arbetslöshet bland unga med 

funktionsnedsättning än bland övriga unga. Andelen uppgår till cirka 33 procent för 

målgruppen jämfört med 28 procent för övriga unga. 

Figur 9 Andel som återgått till arbetslöshet inom 365 dagar efter uppnått utfall  

 

Not: Beräkningen baseras på personer som nådde utfall under perioden 2013-2019. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Resultaten indikerar att rundgången in och ut ur arbetslöshet skiljer sig åt beroende 

på vilket utfall som tidigare uppnåtts. Sammantaget kan det mot bakgrund av tidigare 

avsnitt konstateras att unga med funktionsnedsättning både har lägre sannolikhet att 

få ett osubventionerat arbete än övriga unga, och även att en högre andel återgår till 

arbetslöshet efter en osubventionerad anställning. På motsatt sätt kan vi se att övriga 

unga har en lägre sannolikhet att gå till ett subventionerat arbete, och likaså en högre 

andel som återgår i arbetslöshet efter att ha nått detta utfall. 

8.2 Män återgår till arbetslöshet igen efter arbete eller studier 
oftare än kvinnor 

Män återgår till arbetslöshet i något högre grad än kvinnor i gruppen med 

funktionsnedsättning. Cirka 11 procent av kvinnorna återgår som arbetslösa inom 

180 dagar efter uppnått utfall, jämfört med 13 procent bland männen. Efter 365 

dagar är andelarna 26 procent respektive 30 procent.103 Skillnaden mellan män och 

kvinnor finns för nästan samtliga utfall som studeras och uppgår i de flesta fall till 

några procentenheter, se tabell B.16 i bilaga 2. Skillnaden som identifierats verkar 

inte bero på att män och kvinnor får olika typer av osubventionerade anställningar 

eller olika typer av subventionerade anställningar.104  

Att män återgår till arbetslöshet i högre utsträckning än kvinnor är intressant sett till 

att kvinnor är arbetssökande längre tid innan de når ett utfall. Konsekvenserna av 

den förlängda tiden i arbetslöshet för kvinnor kan därmed tänkas mildras sett till den 

lägre återgången till arbetslöshet. Detta kan vara fallet så till vida att kvinnors lägre 

grad av återgång inte beror på en lägre benägenhet att skriva in sig som arbetslösa 

igen om de inte längre arbetar eller studerar. I vilken grad benägenheten eventuellt 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor är dock inget vi har möjlighet att undersöka 

med befintliga data. 

8.3 Unga med respektive utan funktionsnedsättning får olika 
slags subventionerade anställningar  

Det är svårt att bedöma om nivåerna av återgång till arbetslöshet ligger på en nivå 

som kan anses vara tillfredsställande eftersom skälen till att en person skriver in sig 

som arbetssökande kan variera. Att återkomma till myndigheten kan indikera en 

rundgång där arbetssökande går in och ut ur arbete till följd av kortvariga 

anställningar. Detta kan indikera att personen har svårt att etablera sig permanent på 

arbetsmarknaden. Å andra sidan kan det vara positivt att en person återkommer som 

arbetssökande och har en upprättad kontakt med myndigheten om alternativet 

istället är att lämna arbetsmarknaden och därmed arbetskraften. Det är nämligen 

vanligt att unga personer har flera kortare anställningar när de är på väg in på 

 
103 Arbetsförmedlingens Datalager. 
104 Även om det finns skillnader i övergång till utfall (osubventionerat arbete, subventionerat arbete samt 
studier) mellan män och kvinnor är fördelningen inom respektive utfall lika. Se tabell B.19 och tabell B.20 i 
bilaga 3 
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arbetsmarknaden, vilket inte behöver vara problematiskt för 

arbetsmarknadsetableringen. 

När det gäller de subventionerade anställningarna kan det vara naturligt att återgå till 

arbetslöshet då de vanligen är tidsbestämda. Skillnaden i andelen som återgår till 

arbetslöshet mellan unga med funktionsnedsättning och övriga unga kan bero på att 

typen av subventionerade anställningar skiljer sig åt. Bland unga med 

funktionsnedsättning består subventionerade anställningar oftast av lönebidrag, 

medan nystartsjobb och extratjänster är vanligast bland unga utan 

funktionsnedsättning.105 De olika stöden har olika målgrupper och syften. 

Nystartsjobb och extratjänster, som är vanligt bland övriga unga, ska stimulera 

arbetsgivare att anställa personer som har en svagare konkurrensförmåga på 

arbetsmarknaden.106 Genom dessa anställningar kan personer som till exempel varit 

arbetssökande länge eller saknar arbetslivserfarenhet få in en fot på 

arbetsmarknaden och skaffa sig aktuell erfarenhet och referenser. De olika 

lönebidragen (lönebidrag för utveckling i anställning, lönebidrag för anställning och 

lönebidrag för trygghet i anställning), som är särskilt avsedda för personer med 

funktionsnedsättning, innebär ett anpassat arbete och ekonomiskt bidrag till 

arbetsgivaren som kompensation för nedsatt arbetsförmåga. De tre typerna av 

lönebidrag har delvis olika inriktning. Lönebidrag för utveckling i anställning, som är 

vanligast i målgruppen, är till för arbetssökande som är i behov av en anställning för 

att pröva eller utveckla sin arbetsförmåga i förhållande till vissa arbetsuppgifter eller 

arbetsmarknaden i stort.107 Beroende på individuella förutsättningar och behov kan 

en person behöva olika lång tid för att pröva och utveckla arbetsförmågan.108 Ett 

sannolikt skäl till att unga utan funktionsnedsättning som får subventionerade 

anställningar åter blir arbetslösa i högre utsträckning är därför att de tar del av andra 

slags subventionerade anställningar än målgruppen. 

8.3.1 Unga med funktionsnedsättning övergår i lägre utsträckning till ett 

osubventionerat arbete efter ett subventionerat arbete 

Som vi redovisade i föregående avsnitt kan de subventionerade anställningarna ha 

olika syfte. Resultaten i rapporten och tidigare studier indikerar generellt att 

subventionerade anställningar hjälper arbetssökande med funktionsnedsättning med 

etableringen på arbetsmarknaden. I diskussionen kring subventionerade 

anställningar är det intressant att se om subventionen på sikt leder till ett 

osubventionerat arbete. 

I denna rapport kan vi se att unga med funktionsnedsättning i lägre grad än övriga 

unga får ett osubventionerat arbete efter det subventionerade arbetet. Inom två år 

 
105 Se tabell B.17 för fördelning av vilka subventionerade anställningar grupperna tar del av. 
106 Nystartsjobb ska stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit utan arbete en längre tid, personer 
som har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program en längre tid och personer som saknar fast anknytning till 
arbetslivet. Särskilt anställningsstöd i form av extratjänst lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera 
anställningar av personer som har svårigheter att få ett arbete utan anställningsstöd.  
107 Det är även för arbetssökande som är i behov av att förbättra sina förutsättningar att kunna ta del av en 
utbildning. 
108 Ett första beslut om lönebidrag får omfatta högst ett år. Lönebidrag för utveckling i anställning kan lämnas 
högst två år och lönebidrag för anställning kan lämnas högst åtta år. Lönebidrag för trygghet i anställning kan 
förlängas som längst till och med utgången av den månad personen fyller 68 år.  
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har 11 procent av de unga med funktionsnedsättning som fick ett subventionerat 

arbete fått ett osubventionerat arbete, vilket kan jämföras med 25 procent bland 

övriga unga.109 Det är svårt att dra några generella slutsatser från dessa siffror då, 

som tidigare nämnts, de olika subventionerna kan variera både gällande innehåll och 

vilken målgrupp de riktar sig till. Resultaten indikerar dock att subventionerade 

anställningar kan ses som en mer varaktig lösning bland unga med 

funktionsnedsättning i den meningen att de ofta pågår under en längre tid och att 

övergången i osubventionerade anställningar är lägre än bland övriga unga. Dessa 

resultat ska dock tolkas med försiktighet och mer fördjupade analyser krävs för att 

kunna uttala sig mer precist om förhållandet mellan subventionerade och 

osubventionerade anställningar. 

  

 
109 Arbetsförmedlingens Datalager. 
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9 Avslutande diskussion 

Antalet unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen har minskat kraftigt 

under perioden 2013 till 2020. Gruppen har gått från att utgöra fyra procent av de 

studerade förstagångsinskrivna år 2013 till att utgöra cirka en procent 2020. Vi 

bedömer att minskningen delvis beror på att Arbetsförmedlingens förmåga att tidigt 

identifiera och registrera funktionsnedsättning har försämrats på senare år. Detta 

kan bland annat förklaras av den snabba utvecklingen mot att i första hand möta 

arbetssökande på distans och via digitala kanaler, där tillräcklig anpassning ännu inte 

gjorts för arbetssökande med funktionsnedsättning. Vidare är en viktig förklaring att 

myndighetens anslag minskade 2019, vilket bidrog till en stor omställning på 

myndigheten med förändring av kontorsnät och minskning av personal. Pandemins 

utbrott 2020 bidrog även till historiskt hög arbetslöshet vilket medfört att 

myndigheten har fått prioritera sina resurser annorlunda. 

Utifrån resultaten bedömer vi att arbetet med att identifiera arbetssökande med 

funktionsnedsättning behöver förbättras. Dels för att de arbetssökande ska få det 

stöd de är berättigade till, dels då tidigare studier visat att tidig identifiering av 

stödbehov är en viktig faktor för att gruppen ska återgå till arbete. Som del i detta 

arbete bör myndigheten skyndsamt se över möjligheterna att uppge 

funktionsnedsättning eller ohälsa i den digitala inskrivningen. Att detta inte är 

möjligt i dagsläget blir en försvårande omständighet eftersom digital inskrivning blir 

en allt mer central väg in till myndigheten. 

Det är positivt att myndigheten bedriver ett utvecklingsarbete både inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen och vad gäller tillgängligheten i de digitala 

tjänsterna. Vidare har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag från regeringen att bland 

annat analysera myndighetens bedömningar av förekomst av funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är av stor vikt att iakttagelserna både i denna 

rapport och det som framkommer i annat utvecklings- samt uppföljningsarbete på 

myndigheten tas om hand och att utveckling inom området sker skyndsamt.  

Vidare är det viktigt att säkerställa möjligheterna att kunna möta målgruppens behov 

i en reformerad myndighet. Fristående aktörer kommer få en allt mer central roll 

inom arbetsmarknadspolitiken och stå för en allt större del av kontakterna med såväl 

arbetssökande som arbetsgivare. Vidare kommer de fristående aktörerna även ha ett 

större ansvar för de rustande och matchande insatserna jämfört med idag. Detta 

ställer bland annat krav på ett effektivt informationsutbyte mellan 

Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna. Vidare blir det viktigt att 

leverantörerna finns tillgängliga för arbetssökande med olika behov och även har rätt 

kompetens för att kunna stödja målgruppen i arbetssökandet. Mot bakgrund av 

målgruppens utsatta ställning på arbetsmarknaden och vikten av tidig identifiering 

av stödbehov, är det viktigt att de olika parternas ansvar för identifiering av 

stödbehov och faktiskt stöd är tydligt för att arbetssökande med 

funktionsnedsättning ska få det stöd de är berättigade till. I den reformerade 
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verksamheten blir det också centralt att säkra en effektiv samverkan med andra 

offentliga aktörer, däribland kommunerna.  

Vi vet sedan tidigare att unga med funktionsnedsättning har en tuffare situation på 

arbetsmarknaden jämfört med övriga unga och därmed löper en ökad risk för 

långtidsarbetslöshet. Resultaten i rapporten visar att unga med funktionsnedsättning 

är arbetssökande under en längre tid och även når andra typer av utfall än övriga 

unga. Bland unga med funktionsnedsättning är det vanligast att nå ett subventionerat 

arbete, medan osubventionerat arbete och studier är ovanligare. Resultaten visar 

vidare att ett subventionerat arbete medför lägre sannolikhet för återgång till 

arbetslöshet för personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga. 

Subventionerat arbete är således en viktig insats för målgruppens etablering på 

arbetsmarknaden och rapporten bekräftar resultat från tidigare studier som visat att 

subventionerade anställningar är viktiga för personer med funktionsnedsättning. 

Vidare visar resultaten att i de fall unga med funktionsnedsättning får ett 

osubventionerat arbete återgår de i högre utsträckning till arbetslöshet än övriga 

unga. Dessa resultat talar för att subventionerat arbete är en mer beständig lösning 

för unga med funktionsnedsättning. 

Subventionerade anställningar är generellt en viktig komponent för att personer som 

står längre ifrån arbetsmarknaden ska få en chans att få arbetslivserfarenhet och 

tillgång till nätverk. Målsättningen är att stöden ska vara temporära och hjälpa 

personer med svagare konkurrensförmåga att på sikt få ett osubventionerat arbete 

samt en varaktig förankring på arbetsmarknaden. Bland unga med 

funktionsnedsättning som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ser vi att övergången 

till osubventionerat arbete är relativt låg, detta gäller även efter ett subventionerat 

arbete. Det är dock svårt att säga vad som är en rimlig eller lyckad nivå av övergång 

till osubventionerad anställning utan att veta mer om de enskilda individernas 

förutsättningar. Om personer som skulle kunna ha ett osubventionerat arbete i stället 

får, eller stannar i, ett subventionerat arbete är det problematiskt både ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv och för individen. Om individen däremot är i behov 

av ett varaktigt subventionerat arbete och de anpassningar som det möjliggör, är en 

mer långsiktig subventionerad anställning ett positivt utfall. Resultaten i denna 

rapport talar för att subventionerade anställningar är viktiga för personer med 

funktionsnedsättning men att de i låg utsträckning leder till ett osubventionerat 

arbete.  

Resultaten visar vidare att unga kvinnor med funktionsnedsättning har en något 

långsammare återgång till arbete än män, och att de når olika typer av utfall. Män går 

i högre grad till subventionerat arbete än kvinnor, medan kvinnor oftare går till 

osubventionerat arbete eller studier. Skillnaden drivs inte av att män och kvinnor har 

olika typer av funktionsnedsättningar. Resultaten ligger i linje med flera tidigare 

studier som pekar på könsskillnader. Flera studier, inklusive denna rapport, 

konstaterar att kvinnor och män får olika typer av stöd under sin inskrivning på 

myndigheten. Det har tidigare även konstaterats att män med funktionsnedsättning 

får ett mer adekvat stöd jämfört med kvinnor. Arbetsförmedlingen behöver ta ett 
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krafttag för att se till att stödet till kvinnor och män blir mer likvärdigt. Det pågår ett 

arbete med jämställdhetsintegrering i myndigheten, vilket bland annat omfattar 

jämställdhet inom subventionerade anställningar.110 Vi vill understryka vikten av mer 

kunskap om varför skillnader mellan kvinnor och män uppstår. Ett mer likvärdigt 

stöd är viktigt för individerna, men också för att Arbetsförmedlingen ska leva upp till 

myndighetens instruktion där det framgår att myndigheten ska främja jämställdhet 

samt motverka diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på 

arbetsmarknaden. 

Det är bekymmersamt att vi kan se en sjunkande utbildningsnivå i målgruppen över 

tid. Speciellt eftersom regressionsanalyserna visar att gymnasieutbildning är en viktig 

faktor för att målgruppen ska nå ett lyckat utfall. Utbildningsnivå har blivit allt 

viktigare på arbetsmarknaden och det är idag högre krav på utbildning inom olika 

yrken än tidigare. En låg utbildningsnivå ökar risken för långtidsarbetslöshet och det 

är därför viktigt att arbeta för att ungdomar som saknar efterfrågad kompetens 

utbildar sig för att ha större chanser att etablera sig på arbetsmarknaden. I många fall 

kan det krävas ett långsiktigt arbete för att motivera ungdomar till studier, 

exempelvis om personen tidigare upplevt misslyckanden i sina studier. Utifrån 

resultaten är det problematiskt att sannolikheten att övergå till studier har minskat 

under den studerade perioden bland unga med funktionsnedsättning. 

Vi finner att typ av funktionsnedsättning har ett tydligt samband med övergång till de 

studerade utfallen. Personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga har högre 

sannolikhet att gå till subventionerad anställning än personer med specifik kognitiv 

funktionsnedsättning. Personer med en psykisk funktionsnedsättning har lägst 

sannolikhet att nå något av de tre utfallen vi studerar, vilket väcker frågan om det 

finns tillräckligt stöd för denna grupp inom arbetsmarknadspolitiken. Resultaten 

understryker att personer med funktionsnedsättning består av personer med skilda 

egenskaper samt olika förutsättningar och behov. Det är viktigt att 

Arbetsförmedlingen har kompetens för att kunna stödja personer med olika behov på 

vägen mot ett arbete eller studier. Här har professionerna inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen en viktig roll med sin kunskap om olika typer av 

funktionsnedsättningar och vilka stöd samt anpassningar som kan behövas på en 

arbetsplats eller i en studiesituation. Vi har sett att subventionerade anställningar är 

viktiga för målgruppen, och Arbetsförmedlingen har tidigare konstaterat att det finns 

potential att i större utsträckning nyttja professionerna för att systematiskt följa den 

anställdes utveckling av kompetens och arbetsförmåga i en subventionerad 

anställning. Professionernas kompetens kan bidra till att personen får det löpande 

stöd som krävs för att långsiktigt kunna höja arbetsförmågan.111 Flera aktörer, 

däribland funktionsrättsrörelsen, har lyft vikten av att säkerställa 

specialistkompetensen inom Arbetsförmedlingen under reformeringen av 

myndigheten.112  

 
110 Se Arbetsförmedlingen (2021h). 
111 Se Arbetsförmedlingen (2020d).  
112 Funktionsrätt Sverige (2021).  



Unga med funktionsnedsättning på 
Arbetsförmedlingen 

Avslutande diskussion 

 
 
 
 
 

49 

För att kunna tillgodose de behov unga arbetssökande med funktionsnedsättning har 

på arbetsmarknaden, och minska risken för långtidsarbetslöshet samt utanförskap, är 

det viktigt att fortsatt belysa gruppen och dess förutsättningar. Denna rapport bidrar 

till att stärka kunskapsläget om unga arbetssökande med funktionsnedsättning och 

deras etablering på arbetsmarknaden. Det är dock av stor vikt att fortsätta studera 

och följa upp utvecklingen i målgruppen. Fördjupningar om av vilka orsaker personer 

lämnar av känd och okänd orsak samt i mer detalj studera insatser som särskild 

stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd samt skolsamverkans betydelse 

för möjligheterna med etablering kan vara intressanta frågor att studera vidare.  
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Bilaga 1 Förändringar över tid som påverkat unga 

med funktionsnedsättning 

I rapporten studeras utvecklingen för unga med funktionsnedsättning från 2013 till 

2020. Under perioden har det hänt mycket både på Arbetsförmedlingen och inom 

arbetsmarknadspolitiken. I följande bilaga presenteras därför en kartläggning av 

några viktiga förändringar för att kunna tolka och förstå resultaten i rapporten bättre. 

Flera av förändringarna refereras till i rapporten, men därutöver finns några delar 

som har inkluderats som bakgrundsinformation för de som är intresserade av 

området. Förändringarna presenteras i detta kapitel följt av en beskrivning av det 

utvecklingsarbete som pågår inom myndigheten och som påverkar unga med 

funktionsnedsättning. 

Förändringar 2013–2021 
Nedan följer en beskrivning av viktiga uppdrag, prioriteringar och förändringar som 

kan ha påverkat unga med funktionsnedsättning, både sett till gruppens storlek och 

hur det har gått för de unga att ta sig ut på arbetsmarknaden.   

Delmål inom strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 

2011–2016 

Regeringen beslutade 2011 om en strategi för genomförande av 

funktionshinderspolitiken i Sverige för tidsperioden 2011–2016. Arbetsförmedlingen 

hade inom ramen för strategin fyra delmål som löpande följdes upp. Ett av delmålen 

var att, med säkerställd kvalitet i arbetet, förkorta tiden från att en arbetssökande 

blev inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga var identifierad och registrerad. Den genomsnittliga tiden 

skulle förkortas med cirka tio dagar per år. Ett annat delmål var att andelen 

ungdomar under 30 år med en funktionsnedsättning som fick en anställning eller 

påbörjade studier årligen skulle öka.  

Det fanns alltså ett särskilt fokus på att förkorta tiden till identifiering och 

registrering av funktionsnedsättning, liksom på att öka andelen unga med 

funktionsnedsättning som gick till arbete eller studier, under de första tre åren av 

undersökningsperioden (2013–2015). Delmålet om tid till registrering uppnåddes, 

med undantag för år 2012, medan delmålet om övergång till arbete eller studier för 

unga inte uppnåddes. 113 

Särskilda uppdrag om unga med funktionsnedsättning 2013–2021 

Under tidsperioden har Arbetsförmedlingen fått flera uppdrag om målgruppen unga 

med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning.114 Myndigheten har 

även haft flera uppdrag riktade till unga generellt, däribland 90-dagarsgarantin för 

ungdomar (se nedan).  

 
113 Arbetsförmedlingen (2016). 
114 Aktivitetsersättning är en förmån inom sjukförsäkringen som kan beviljas till personer mellan 19–29 år som 
har nedsatt arbetsförmåga eller som behöver gå i skolan extra länge på grund av funktionsnedsättning. 
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Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning 

År 2013 fick Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett gemensamt uppdrag att 

göra en effektutvärdering av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser av typen 

Supported Employment till unga med aktivitetsersättning (se avsnitt 4 för projektets 

resultat). Effektutvärderingen genomfördes som ett nationellt forskningsprojekt i 25 

kommuner år 2014–2016 och drygt 1 000 unga med aktivitetsersättning deltog i det. 

För att nå tillräckligt många deltagare blev fler unga med aktivitetsersättning än 

vanligt kallade till Gemensam kartläggning115 och aktuella för arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsinsatser i de deltagande kommunerna. Att fler arbetssökande än 

vanligt kallades medförde troligtvis att deltagarna till viss del utgjordes av individer 

med en mer begränsad aktivitetsförmåga än de som vanligtvis påbörjar 

arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen.116  

Samordningsförbundens verksamhet 

År 2017–2018 och 2020–2021 har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan haft i 

uppdrag att arbeta för att samordningsförbunden ska prioritera att finansiera 

insatser för bland annat unga med funktionsnedsättning och unga med 

aktivitetsersättning. Samordningsförbund bedriver finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet vilket ger möjlighet till samordnade rehabiliteringsinsatser. 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region och kommun är representerade i 

samordningsförbunden. Den finansiella samordningen syftar till att underlätta en 

effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet och de samordnade 

insatserna syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till 

förvärvsarbete. 

Anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB 

Under hela tidsperioden har Arbetsförmedlingen haft i uppdrag att anvisa personer 

med funktionsnedsättning till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB. 

Sedan 2014 har uppdraget innefattat att prioritera unga under 30 år till dessa 

anställningar. Uppdraget har sett lite olika ut under tidsperioden. Dels har antalet 

anställningar varierat, dels har en mer specifik målgrupp pekats ut vissa år. 

Exempelvis var uppdraget år 2014 att anvisa minst 1 000 personer från 

sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin, medan uppdraget omfattade 3 

100 anvisningar för personer med långa tider utan arbete år 2017. 

90-dagarsgarantin för ungdomar   

Hösten 2014 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda ett stegvis införande av 

en 90-dagarsgaranti för ungdomar från 2015. Garantin innebar att en ung 

arbetssökande person skulle erbjudas ett jobb, en insats som leder till ett jobb eller 

studier inom 90 dagar från inskrivningstillfället. 90-dagarsgarantin ansågs uppfylld i 

december 2017 och togs bort 2019. 

 
115 Gemensam kartläggning är ingången till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Individen och handläggare från båda myndigheterna deltar i den gemensamma 
kartläggningen. Även professioner från exempelvis kommun och vårdgivare kan medverka i planeringen av 
insatserna. 
116 Arbetsförmedlingen (2017b).  



Unga med funktionsnedsättning på 
Arbetsförmedlingen 

Bilaga 1 Förändringar över tid som påverkat unga 
med funktionsnedsättning 

 
 
 
 
 

56 

Förordningsförändring med förtydliganden om lönestöden 2017 

Vid halvårsskiftet 2017 trädde en ny förordning om insatser för personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i kraft.117 Syftet med 

förändringen var att förtydliga lönestödens syften och skapa en tydligare kedja av 

insatser avseende lönestöden.118 Innan ett lönestöd blir aktuellt ska 

Arbetsförmedlingen först ha prövat om personens behov kan tillgodoses av bidrag till 

hjälpmedel på arbetsplatsen, bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller 

hörselnedsättning, bidrag för personligt biträde eller SIUS. Om ett lönestöd är 

aktuellt ska lönebidrag för utveckling i anställning provas först, följt av lönebidrag för 

anställning, sedan lönebidrag för trygghet i anställning och slutligen skyddat arbete. 

Före förordningsförändringen fanns denna kedja uttryckt i Arbetsförmedlingens 

interna instruktioner, men förtydligades nu alltså i förordningen. Den nya 

förordningen innebar också nya namn på lönestöden för att förtydliga att även de 

som tidigare kallades utvecklingsanställning respektive trygghetsanställning är en 

form av lönebidrag.119 

Höjt takbelopp för lönestöden från 2017 

Från 2017 till 2020 höjdes taket för lönestöden i etapper från 16 700 till 20 000 

kronor per månad. Därmed harmoniserar stödet nu med de övriga arbetsgivarstöden. 

Syftet med höjningarna var att öka sysselsättningen och arbetsmarknadsdeltagandet 

bland personer med funktionsnedsättning.120  

Se kompetensen och Gör plats 2017–2019  

År 2017–2019 bedrev Arbetsförmedlingen projektet Se kompetensen vilket var ett 

regeringsuppdrag med syfte att utveckla myndighetens arbetsgivararbete gällande 

personer med funktionsnedsättning. Projektet hade flera delar. Det genomfördes ett 

internt utvecklingsarbete med bland annat utbildningsinsatser för 

Arbetsförmedlingens personal och ett pilotprojekt för att prova en ny struktur för 

lönebidragsbeslut. Inom ramen för projektet genomfördes även den nationella 

kampanjen Gör Plats! för att öka arbetsgivarnas benägenhet att anställa personer 

med funktionsnedsättning. Mätningar visade att attityden till att anställa personer 

med en funktionsnedsättning utvecklades i en positiv riktning under projektets 

gång.121 Inom ramen för projektet kunde lokalkontor också ansöka om medel för att 

genomföra lokala projekt med bäring på projektets mål. Under projektperioden 

genomfördes ett 50-tal lokala projekt där nya arbetssätt och metoder, riktade mot 

arbetsgivare, provades. 

Digitaliseringen, minskat antal kontor och omställningen 2019 

År 2019 fick Arbetsförmedlingen kraftigt minskade anslag. Detta medförde bland 

annat en stor minskning av personal på Arbetsförmedlingen, med totalt 3 200 

 
117 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
118 Med lönestöd avses lönebidrag för utveckling i anställning, lönebidrag för anställning, lönebidrag för trygghet 
i anställning och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.  
119 Utvecklingsanställning ändrades till lönebidrag för utveckling i anställning, lönebidrag ändrades till 
lönebidrag för anställning, och trygghetsanställning ändrades till lönebidrag för trygghet i anställning. 
120 Regeringens budgetproposition för 2017 (prop. 2016/17:1). 
121 Arbetsförmedlingen (2020b).  
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personer 2019.122 I stort sett hela minskningen skedde i den operativa verksamheten 

som möter arbetssökande i fysiska möten. Både arbetsförmedlare och professioner 

inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen blev betydligt färre. Samma år 

genomfördes även en omfattande omorganisation på myndigheten vilken innebar en 

omfördelning av personal från lokala arbetsförmedlingskontor till service på distans. 

Sammantaget ledde dessa förändringar till obalanser i resurser och kompetenser, 

geografiskt och organisatoriskt, och en ansträngd arbetssituation. Myndigheten 

prioriterade i första hand arbetsuppgifter kopplade till enskilda arbetssökandes 

ersättning före att ge fördjupat stöd, tjänster och insatser för att komma ur 

arbetslöshet. De minskade anslagen innebar även en minskning av programmedel 

vilket också begränsade möjligheterna att erbjuda program och insatser till de 

arbetssökande. Bland annat ledde det till att ett stopp för extratjänster123 infördes 

under delar av året 2019.124 

År 2019 fattade myndigheten vidare beslut om att minska antalet arbetsförmedlings-

kontor. Under 2019–2020 avvecklades 126 kontor runt om i landet. I en majoritet av 

kommunerna där myndigheten avvecklat kontor utgörs den lokala närvaron idag av 

samarbetslösningar med Statens servicecenter eller kommunen. 

Samarbetslösningarna innebär att Arbetsförmedlingen kan träffa arbetssökande i 

förbokade möten i den andra aktörens lokaler. Under 2020–2021 flyttas också 

Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet, där kunder kan få hjälp med allmän 

service i spontana möten, till Statens servicecenters servicekontor.125 

Parallellt med minskningen av personal och kontor tidigarelades 

digitaliseringsarbetet och utökningen av service på distans. Arbetsförmedlingen 

påbörjade ett omfattande utvecklingsarbete år 2014. En viktig del i arbetet har varit 

att öka möjligheterna att ge service via digital självservice och på distans, och att 

digitalisera arbetsmoment för Arbetsförmedlingens personal. Detta syftar bland 

annat till att göra servicen mer enhetlig över landet och att frigöra resurser till att ge 

fördjupat stöd till arbetssökande som är i behov av det.126 

I oktober 2020 beslutades en ny strategi för kundarbetet kallad Digitalt först. Digitalt 

först innebär bland annat att när arbetssökande och arbetsgivare möter myndigheten 

ska det ske digitalt i så hög utsträckning som möjligt och som är motiverat. De 

kunder som har behov av att möta myndigheten på andra sätt, inklusive i fysiska 

möten, ska dock kunna göra det.127 Utvecklingen går också mot att den arbetssökande 

inte längre träffar en enskild handläggare på lokalkontor utan möter flera olika 

handläggare som hanterar respektive ärende för individen, ett så kallat 

ärendebaserat arbetssätt. 

 
122 Detta inkluderar både uppsägningar och naturliga avgångar. 
123 Extratjänster är ett särskilt anställningsstöd som lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera anställningar av 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsgivaren ska verka inom välfärden, offentlig, kulturell eller 
ideell sektor. Se Arbetsförmedlingen (2020f). 
124 Arbetsförmedlingen (2020b). 
125 Arbetsförmedlingen (2021e). 
126 Arbetsförmedlingen (2020b). 
127 Arbetsförmedlingen (2021a).  
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De senaste åren har det således skett stora förändringar i hur myndigheten möter de 

arbetssökande. Antalet fysiska besök till myndigheten minskade betydligt mellan 

januari 2019 och januari 2020, sammantaget med 54 procent.128 En förklaring till det 

är att flera ärenden som krävde ett fysiskt besök 2019 kunde skötas digitalt eller på 

distans 2020. Utvecklingen kan också bero på att möjligheten till fysiska besök 

begränsats genom kontorsnätsanpassningen och minskningen av personal.129 

Coronapandemin 2020–2021 

Pandemins utbrott innebar ett kraftigt ökat inflöde av nya arbetssökande till 

Arbetsförmedlingen. Myndigheten, som efter förändringarna 2019 redan var i ett 

ansträngt läge, fick snabbt ställa om för att kunna hantera situationen med 

rekordhöga inflöden av nya arbetssökande. Bland annat prioriterades arbetsuppgifter 

som inskrivning och planeringssamtal för att säkra rätt till individersättningar till de 

många nya arbetssökande. Vidare lades ett ökat fokus på tidiga insatser i syfte att 

motverka långtidsarbetslöshet, och antalet arbetssökande som fick del av 

upphandlade matchningstjänster ökade kraftigt. 

För att klara av det kraftigt ökade inflödet av arbetssökande omfördelades 

personalresurser tillfälligt till verksamhetskritiska delar. Bland annat fick en del 

SIUS-konsulenter gå över till avdelningen Personligt distansmöte, vilka möter 

arbetssökande på distans och bland annat genomför planeringssamtal. En anledning 

till att just SIUS-konsulenterna tillfälligt förstärkte andra delar av verksamheten var 

att några av SIUS-konsulenternas arbetsuppgifter var svåra att genomföra på grund 

av pandemin. Omfördelningen av resurser och fokus på vissa programinsatser ledde 

till att särskilt resurskrävande arbete, däribland arbetslivsinriktad rehabilitering, inte 

kunde utföras i planerad omfattning.  

Det försämrade arbetsmarknadsläget och risken för smittspridning påverkade också 

antalet subventionerade anställningar negativt. Även arbetsplatsförlagda aktiviteter, 

såsom praktik och arbetsträning, minskade kraftigt. Sådana aktiviteter föregår ofta en 

anställning med lönestöd. Risken för smittspridning innebar också sämre möjligheter 

för Arbetsförmedlingen att besöka arbetsplatser, vilket försvårade möjligheten att 

erbjuda arbetsgivare myndighetens insatser.130 

Pågående utvecklingsarbete på myndigheten 
Det pågår ett utvecklingsarbete inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, bland 

annat mot bakgrund av ändrade förutsättningar i form av omorganisation, ökade 

möjligheter till distansteknik och övergång till ett ärendebaserat arbetssätt. 

Utvecklingsarbetet syftar till att arbetssökande, arbetsgivare, leverantörer och 

samarbetspartners ska uppleva att Arbetsförmedlingen är förutsägbar, enkel och 

snabb gällande den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Vidare ska myndigheten 

leverera insatser som utifrån uppdraget svarar mot arbetssökandes och arbetsgivares 

behov.  

 
128 Uppgifterna bygger på manuella registreringar i Arbetsförmedlingens operativa systemstöd AIS och är därför 
behäftade med osäkerhet. 
129 Arbetsförmedlingen (2021e). 
130 Arbetsförmedlingen (2021b).  



Unga med funktionsnedsättning på 
Arbetsförmedlingen 

Bilaga 1 Förändringar över tid som påverkat unga 
med funktionsnedsättning 

 
 
 
 
 

59 

En del i arbetet är utvecklingen av en kompletterande arbetsmarknadspolitisk 

bedömning vars syfte är att bedöma arbetssökandes behov av arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Den kompletterande bedömningen har ett stort matchningsfokus och 

kommer resultera i en matchningsprofil, en samlad bedömning som beskriver 

påverkan på arbetsförmåga, en preliminär bedömning för möjlighet till stöd av 1:4-

medel och en bedömning av nästa steg mot arbete eller utbildning. Den 

kompletterande arbetsmarknadspolitiska bedömningen genomförs av ett team av 

olika kompetenser utifrån en standardiserad arbetsprocess. En annan del i 

utvecklingsarbetet är en utveckling av bedömningen som görs av behov av 

anpassningar på en specifik arbetsplats, för att dessa ska bli mer enhetliga och 

transparenta. Inom ramen för detta arbete ses bland annat arbetsanalysen131 över. Ett 

arbete pågår också med en ny upphandlad tjänst inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering, med planerad start 2022. 

Vidare beslutades en ny inriktning för SIUS-programmet i början av 2021, vilket är 

tänkt att bidra till att fler får ta del av programmet och att SIUS-konsulenterna får 

fokusera på ackvirering och stöd. Bland annat infördes nya mål och en utvecklad 

uppföljning av programmet. Inom ramen för ESF-projektet SamStart bedrivs vidare 

ett utvecklingsarbete kring skolsamverkan. SamStart syftar till att förbättra 

övergången från skola till arbetsliv och underlätta arbetsmarknadsetableringen för 

unga med funktionsnedsättning genom bättre samverkan mellan olika aktörer. 

Projektet pågår som längst till 2023.  

Det pågår även en digital utveckling kopplad till målgruppen. Dels pågår arbete med 

att göra Arbetsförmedlingens digitala tjänster fullt ut tillgängliga för alla personer 

med funktionsnedsättning. Dels utvecklas IT-stöd för olika delar av arbetet inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Arbetsförmedlingen planerar även för ett projekt 

kallat Demokratisk digitalisering. Projektet syftar till att höja den digitala 

kompetensen och tilliten bland arbetssökande med låg digital kompetens. Därigenom 

förväntas tilliten till myndigheterna öka och chanserna till arbete förbättras.  

För att förbättra stödet till ungdomar generellt pågår ett utvecklingsarbete för att 

arbetsförmedlare med kompetens om ungdomar ska genomföra det första 

planeringssamtalet. Detta väntas leda till bättre bedömningar av behov och mer 

träffsäkra planeringar. Förändringen kan även innebära förbättringar kopplade till 

samverkan kring unga, i form av att samverkanslösningar blir aktuella tidigare i 

arbetslöshetsperioden. Detta då arbetsförmedlare med kompetens och erfarenhet av 

arbete med ungdomar kan ha bättre kunskap om hur ungdomens behov kan hänga 

samman med andra aktörers ansvar.132   

 
131 Arbetsanalys är en metod som används för att klargöra en arbetssökandes förmåga i relation till 
arbetsuppgifter och arbetsmiljö i en specifik arbets- eller studiesituation. 
132 Se Arbetsförmedlingen (2021d).  
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Bilaga 2 Detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt 

I denna bilaga ges en fördjupad bild av tillvägagångssättet som används för att ta 

fram resultaten i rapporten. Den huvudsakliga analysmetoden som används är 

överlevnadsanalys. Denna typ av metod används för att studera tiden till dess att en 

viss händelse inträffar. Händelserna utgörs i rapporten av att en individ övergår till 

arbete eller studier och därmed lämnar arbetslöshet. 

Utfall som studeras i rapporten 
För att beräkna tiden i arbetslöshet är det viktigt att vara tydlig med hur vi tolkar 

Arbetsförmedlingens data och de utfall som är intressanta för analysen. Utfallen som 

studeras är arbete och studier, vilka identifieras utifrån så kallade sökandekategorier 

och avaktualiseringsorsaker. Utifrån dessa koder kan vi identifiera tidpunkten när 

personer har nått ett arbete eller påbörjat studier, alternativt inte kan följas upp 

längre. 

Sammanfattningsvis kan de olika utfallen kategoriseras enligt figur B.1 nedan. För 

varje utfall framgår vilka sökandekategorier respektive avaktualiseringsorsaker som 

härrör till respektive utfall.133 Som figuren visar består utfallen av tre olika grupper. 

Dels kan den arbetssökande få ett arbete, vilket kan vara antingen subventionerat 

eller osubventionerat. När arbetssökande får ett osubventionerat arbete kan personen 

ha lämnat Arbetsförmedlingen, men i vissa fall är personen fortfarande 

arbetssökande och inskriven på myndigheten som till exempel deltidsarbetssökande 

eller ombytessökande. Kvarstår personen som inskriven identifieras utfallet med en 

sökandekategori, om hen skrivs ut identifieras utfallet med en avaktualiseringsorsak. 

Arbetssökande som får ett subventionerat arbete kvarstår som inskrivna och 

identifieras utifrån sökandekategorier. Vidare kan arbetssökande lämna 

Arbetsförmedlingen och påbörja reguljära studier. Reguljära studier identifieras med 

avaktualiseringsorsak eftersom den arbetssökande då skrivs ut från myndigheten. 

  

 
133 Följande avaktualiseringsorsaker (1–8) och sökandekategorier (övriga) används för att identifiera utfall. 
Osubventionerat arbete: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 31, 35, 41. Subventionerat arbete: 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 77, 78. Studier: 7. Censurerad: 5, 6, 8. 
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Figur B.1 Kategorisering av utfall och orsaker till avbruten uppföljning i överlevnadsanalysen  

 

Not: AVORS avser avaktualiseringsorsaker, SKAT avser sökandekategorier. Följande SKAT- och AVORS-koder hör till 

följande kategori: (1) SKAT:  21, 22, 31, 35, 41, (2) AVORS: 1, 2, 3, 4, (3) SKAT: 30, 33, 36, 37, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 

45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 77, 78, (4) AVORS: 7, (5) AVORS: 6, (6) AVORS: 6, (7) AVORS: 1, (8) AVORS 5, 8. 

Som tidigare nämnts i rapporten kan arbetssökande sakna utfall, vilket beskrivs i det 

högra ledet av figur B.1. De arbetssökande för vilka vi inte kan observera något utfall 

sägs censureras vid tidpunkten då vi inte längre kan följa dem i data. Det finns två 

huvudsakliga skäl till att individer censureras. Det ena skälet är att arbetssökande 

kan lämna myndigheten utan att ha nått ett utfall. Det andra skälet är att vissa 

individer hinner nå uppföljningshorisonten innan ett utfall kan observeras. 

De som lämnar Arbetsförmedlingen utan att ha nått ett utfall kan göra det antingen 

av känd eller okänd orsak. Om en arbetssökande lämnar Arbetsförmedlingen av känd 

orsak innebär det till exempel att hen inte längre vill ta del av myndighetens service 

eller ska skriva in sig hos annan myndighet som till exempel Försäkringskassan. När 

kontakten upphör av annan känd orsak är det obligatoriskt för arbetsförmedlaren att 

fylla i meddelande om avaktualisering och ange den kända orsaken, se 

Arbetsförmedlingen (2021i). Den arbetssökande kan även lämna Arbetsförmedlingen 

av okänd orsak utan att meddela handläggaren. Okänd orsak kan betyda olika saker, 

till exempel att den arbetssökande lämnat arbetskraften, blivit sjuk, eller fått ett 

arbete men inte meddelat det. I vår rapport antar vi att en del av de arbetssökande 

som lämnar av okänd orsak får ett arbete.134 Andelen som tilldelas ett arbete bestäms 

utifrån skattningar om hur stor andel som har ett arbete av de som lämnar av okänd 

anledning. Detta görs i enlighet med de resultat som presenteras i 

Arbetsförmedlingen (2021g) som studerar hur stor andel som går till arbete efter att 

ha avaktualiserats av okänd orsak. Estimaten är framtagna uppdelade på 

 
134 Detta är ett vanligt antagande i denna typ av uppföljning, se till exempel Arbetsförmedlingen (2021j) som 
använder antagande om att 50 procent av de som avaktualiserats av okänd orsak får arbete. Se vidare avsnitt om 
känslighetsanalyser för mer information om själva antagandet. 
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individegenskaper och i vår studie använder vi beräkningar gjorda på ungdomar, med 

respektive utan funktionsnedsättning och fördelat på olika utbildningsnivåer. Bland 

unga med funktionsnedsättning antas att följande andel får ett jobb bland de som 

avaktualiserats av okänd orsak: 23 procent av de med högst förgymnasial utbildning, 

38 procent bland med gymnasial utbildning samt 23 procent bland de med 

eftergymnasial utbildning. Motsvarande andelar bland unga utan 

funktionsnedsättning är 32, 57 respektive 55 procent. Känslighetstester visar att detta 

antagande inte är avgörande för resultaten i rapporten, se avsnitt om 

känslighetsanalyser.  

Utfall måste pågå i minst 90 dagar för att räknas 

I analysen har vi satt en gräns att ett utfall måste pågå i minst 90 dagar för att det ska 

räknas som ett giltigt utfall. Om en person når ett utfall, men återkommer till 

arbetslöshet inom 90 dagar bortser vi från detta utfall, och räknar tiden i utfall som 

arbetslöshet. Exakt hur långt ett arbete eller studier bör vara för att räknas kan 

diskuteras. Det är viktigt att inte endast räkna långa arbets- eller studieperioder som 

ett lyckat utfall, eftersom tidsbegränsade anställningar bör betraktas som ett positivt 

utfall bland unga.135 Samtidigt kan giltigheten av resultaten ifrågasättas om det är 

många som har kortare tider i arbete eller studier och som sedan återkommer som 

arbetssökande. Beroende på var gränsen sätts kommer tiden till utfall på gruppnivå 

att påverkas. Därför analyserar vi känsligheten i detta antagande. 

Känslighetsanalysen visar att resultaten är relativt robusta för olika tidsgränser, se 

avsnitt för känslighetsanalys längre fram i bilagan för mer detaljerad information.  

Tid i arbetslöshet i Arbetsförmedlingens data 
Det finns en stor variation i hur inskrivningar ser ut för olika personer i 

Arbetsförmedlingens data. Beräkningar av arbetslöshetstider fram till att utfall 

uppnås baseras på registreringar av sökandekategorier. Dessa koder beskriver på en 

övergripande nivå den arbetssökandes arbetslöshetstatus som inskriven. Till exempel 

kan koden visa om personen är inskriven som öppet arbetslös samt om och när den 

arbetssökande har deltagit i olika arbetsmarknadspolitiska insatser. Personer som är 

inskrivna som arbetssökande kan gå in och ut ur olika sökandekategorier under sin 

inskrivningstid. Av detta skäl behöver vi bearbeta data och sammanställa 

arbetslöshetstider för samtliga individer som ingår i analysen. 

För att underlätta förståelsen presenteras i figur B.2 ett antal exempel på hur tid i 

arbetslöshet kan beräknas beroende på hur en enskild individs inskrivningsperiod ser 

ut. I figuren finns sex horisontella tidslinjer som representerar sex fiktiva individer. 

Linjernas färg beskriver om personen är inskriven som arbetslös eller med ett arbete 

(osubventionerat respektive subventionerat). När exempelindividerna når ett utfall 

markeras detta med en stjärna. Om en individ censureras markeras det med ett kryss. 

Den individuella tiden i arbetslöshet, räknat som antal dagar, beräknas som 

skillnaden mellan slutpunkten och starten för tidräkningen. Här följer en beskrivning 

av de exempelindivider som presenteras i figur B.2: 

 
135 Det är vanligt förekommande att ungdomar har kortare anställningar. Engdahl och Forslund (2016) ser dock 
inga tydliga tecken på att anställningstiderna blivit kortare över tid vilket ibland diskuteras. 
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1. Den första individen är under hela sin tid som arbetssökande inskriven i 

sökandekategorier som innebär att den är arbetslös. Tid i arbetslöshet motsvarar 

hela inskrivningstiden till och med att personen lämnar för arbete eller studier. 

2. Individen skrivs in och är arbetslös fram till och med att uppföljningshorisonten 

är nådd, då den censureras. Individen bidrar med information fram till och med 

den dag censureringen inträffar. 

3. Individen skrivs in och får ett arbete som understiger 90 dagar, vilket markeras 

med en streckad linje. Detta arbete understiger vår gräns för hur lång tid ett utfall 

minst måste vara för att räknas. Därför räknas tiden som arbetslöshet istället. 

Individen går sedan till en sökandekategori som innebär arbete i över 90 dagar 

och har därmed nått ett utfall. Vid en senare tidpunkt skrivs individen ut helt från 

Arbetsförmedlingen. Arbetslöshetstiden räknas från inskrivning till tidpunkten 

för det första utfallet då den gick till ett arbete men förblev inskriven. 

4. Individen påbörjar sin inskrivning i en sökandekategorikod som innebär att hen 

har ett arbete. Arbetslöshetstiden börjar räknas efter att hen övergår i en 

sökandekategori som räknas som arbetslöshet. Individen går sedan över i en 

subventionerad anställning och skrivs senare ut från Arbetsförmedlingen. Tiden 

räknas från första koden som räknas som arbetslöshet upp till och med att det 

subventionerade arbetet påbörjas. 

5. Individen påbörjar sin inskrivning, förblir arbetslös upp till och med den punkt 

då hen censureras. 

6. Individen skrivs in och får därefter ett subventionerat arbete. Senare skrivs hen 

ut från Arbetsförmedlingen och återinskrivs igen efter en period. 

Arbetslöshetstiden räknas till det första utfallet, det vill säga den subventionerade 

anställningen. Efterföljande arbetslöshetstid räknas inte in, men utgör däremot 

information som används i beräkningen av återinskrivning i en separat analys.  

 
Figur B.2 Beräkning av tid i arbetslöshet, fiktiva exempelindivider 
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Överlevnadsanalys  
För att studera hur lång tid det tar för unga med funktionsnedsättning att gå till 

arbete eller studier används som tidigare nämnts överlevnadsanalys.136 Denna metod 

används för att studera tiden till dess att en viss händelse inträffar. I analysen utgörs 

händelser av att individen övergår till arbete eller studier och därmed lämnar 

arbetslöshet. 

Varför används överlevnadsanalys? 

Ett skäl till att använda överlevnadsanalys, istället för exempelvis en logistisk 

regression vilket också är användbart när binära utfall studeras, är att tiden i 

arbetslöshet kan beaktas. Till exempel: om vi följer upp andelen som har fått ett 

arbete efter 2 år, kan det framkomma att det inte finns några skillnader mellan 

exempelvis män och kvinnor om andelen som har ett arbete efter 2 år är lika hög i 

båda grupperna. Det kan emellertid fortfarande vara så att mediantiden i arbetslöshet 

skiljer sig åt mellan grupperna, detta ifall takten som män får arbete i är högre än 

kvinnors i början av perioden. I detta exempel skulle vi riskera att missa att män har 

en snabbare återgång till arbete än kvinnor om vi inte beaktar tiden till utfall, även 

om andelen i arbete efter 2 år är lika hög. Med överlevnadsanalys kan vi således 

beakta just i vilken takt olika grupper av arbetssökande återgår till arbete. 

Med överlevnadsanalys kan vi dessutom beakta all observationstid för en individ, 

även om vi inte vet den exakta tidpunkten då personen går till arbete eller studier. 

Dessa arbetssökande är de som saknar utfall enligt definitionen i föregående avsnitt. 

Det betyder att om en person är arbetslös i 365 dagar men sedan skrivs ut från 

Arbetsförmedlingen utan att vi vet om hen har fått ett arbete kan individens 

information upp till och med dag 365 fortfarande inkluderas i analysen. Därmed 

bidrar personen med information till våra skattningar av sannolikhet att nå ett utfall 

upp till dag 365. Om en person lämnar myndigheten eller når den längsta möjliga 

uppföljningshorisonten utan att ett utfall kan observeras kallas det att personen 

censureras i data. Ett grundläggande antagande för överlevnadsanalys är att 

censureringen antas vara icke-informativ, det vill säga slumpmässig. Censureringen 

antas vara slumpmässig dels över uppföljningstid, dels med avseende på de 

individegenskaper som inkluderas i modellen. De individer som censureras antas 

därmed ha en likartad fördelning av arbetslöshetstider som de som inte censureras.  

Deskription av arbetslöshetstider med överlevnadsanalys 

För att svara på den huvudsakliga frågan om hur lång tid det tar för målgruppen att 

nå ett utfall skattar vi arbetslöshetstiden med en deskriptiv ansats. Flera olika 

modeller används för att analyserna ska kunna hantera flera olika utfall och även 

särredovisa dem, det som i litteraturen kallas competing risks. I ett competing-risks-

ramverk kan vi ta hänsyn till att individer under arbetslöshetstiden antingen kan gå 

till osubventionerat arbete, subventionerat arbete eller studier och även analysera 

övergången till dessa utfall samtidigt. 

 
136 Se till exempel Allison (1984) för mer detaljerad information. 
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Beräkningen av arbetslöshetstider görs i två steg. Först används en enkel ansats där 

olika utfall inte särredovisas. Vi gör i denna beräkning inte någon skillnad på om de 

arbetssökande övergår till arbete eller studier. Vanligen görs en sådan beräkning med 

en så kallad Kaplan Meier-modell, som beskriver sannolikheten att nå ett utfall över 

uppföljningstid. I rapporten använder vi istället kumulativa incidensfunktioner för 

att beskriva sannolikheten att nå ett utfall eftersom det är lämpligare när vi i nästa 

steg särredovisar olika utfall (subventionerat arbete, osubventionerat arbete samt 

studier).137 Med en kumulativ incidensfunktion beskrivs sannolikheten att uppnå ett 

visst utfall för varje given tidpunkt i arbetslöshetstiden, givet att inget annat utfall har 

nåtts upp till och med föregående tidpunkt. Med andra ord kan vi exempelvis 

undersöka sannolikheten att övergå till en subventionerad anställning vid en given 

tidpunkt, givet att individen inte övergått till osubventionerad anställning eller 

studier upp till och med denna tidpunkt.138 

I de fall vi slår ihop utfallen kommer resultaten av den kumulativa 

incidensfunktionen vara lika med 1-Kaplan-Meier. Det går med både Kaplan-Meier 

beräkningen och den kumulativa incidensfunktionen att skatta separata 

överlevnadskurvor för olika subgrupper, exempelvis kvinnor och män. Däremot 

tillåter ingendera av modellerna att man undersöker samband mellan 

individegenskaper och övergång till arbete eller studier. För detta ändamål 

genomförs en regressionsanalys som är lämplig för överlevnadsanalys vilket beskrivs 

närmare i nästa avsnitt 

Överlevnadsanalys med regressioner – Cox Proportional Hazard 

Det är av intresse att undersöka hur individegenskaper som till exempel kön och typ 

av funktionsnedsättning påverkar övergången till arbete eller studier. För att studera 

det skattas i rapporten så kallade Cox Proportional Hazard modeller.139 Eftersom vi 

är särskilt intresserade av sambanden mellan individegenskaper och vart och ett av 

de tre utfallen görs Cox-regressioner separat för varje utfall med Cause Specific Cox 

Proportional Hazard-modeller. I praktiken innebär det att separata modeller skattas 

för varje utfall, och att de konkurrerande utfallen i respektive modell betraktas som 

censurering. För att hålla analysen enkel antas att alla inkluderade variabler är 

tidskonstanta. Det betyder att inga individegenskaper tillåts variera över tid utan 

bestäms till värdet vid tidpunkten för inskrivning.140 

Antagandet om proportional hazards 

Ett grundläggande antagande för att Cox Proportional Hazards-modellen ska vara 

giltig är att kvoten mellan två individers hasardfunktioner (takten i vilken utfall nås) 

är konstant över tid. Om vi exempelvis inkluderar kön i regressionen, och finner att 

kvinnors hasardkvot är 0.5 (jämfört med 1.0 för män som blir referenskategori) kan 

vi tolka punktestimatet som att kvinnors risk för ett utfall är (0.5-1)*100 = -50 

 
137 Kaplan-Meier (KM) kurvor brukar användas för att skatta överlevnadskurvor när endast ett utfall används. 
Om vi skattar KM-överlevnadskurvor för separata utfall kan resultaten bli snedvridna. Det följer av att alla utfall 
förutom det som är av intresse behandlas som censurerade med en KM-modell.  
138 Se Kalbfleisch och Prentice (1980) för fördjupad information. 
139  Se Cox (1972). 
140 Cox PH-modellen kan också skattas med kovariater som varierar över tid. Det är ett alternativ om 
individegenskaper förändras under uppföljningsperioden. 
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procent lägre än männens. För att antagandet om proportionell hasard ska hålla, 

behöver denna hasardkvot vara konstant över olika långa uppföljningstider. I 

praktiken innebär det att om män har högre risk att nå ett utfall än kvinnor, men att 

denna risk är större för korta arbetslöshetstider än för längre, riskerar vi att inte 

kunna uppfylla antagandet. 

Detta antagande kan testas både statistiskt och grafiskt. Ett statistiskt test för att 

upptäcka om regressionskoefficienterna visar ett avvikande mönster över tid beskrivs 

av Grambsch och Therneau (1994). I tabell B.1 redovisas resultaten av testet. Ett p-

värde lägre än 0.05 indikerar att antagandet om proportionell hasard inte är uppfyllt. 

Testet görs dels enskilt för varje inkluderad variabel separat, dels för alla 

interaktioner samtidigt (benämnd global i tabellen). Vi gör ett test för varje 

regressionsmodell som presenteras i rapporten. Det statistiska testet visar i de flesta 

fall att antagandet om proportionella hasarder inte kan anses uppfyllt. 

Ett skäl till att testet indikerar avvikelser är att ju större urvalet är, desto mer 

sannolikt är det att testet påvisar statistiskt säkerställd avvikelse från 0. Eftersom 

urvalet är förhållandevis stort aktualiserar det frågan om avvikelserna som testet 

visar har någon praktisk signifikans för giltigheten av de skattningar vi gör med Cox 

Proportional Hazard-modeller i denna studie. 

Tabell B.1 Statistiskt test av proportional hasard 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 Chi^2 p-värde Chi^2 p-värde Chi^2 p-värde Chi^2 p-värde 

Kön 4,392 0,04 4,73 0,03 21,26 0,00 4.74 0.03 

Utbildnings-
nivå 

17,38 0,00 1,21 0,55 6,85 0,03 7,63 0,02 

Utrikes född 4,25 0,04 0,93 0,33 0,00 0,97 12,98 0,00 

Funktions-
nedsättnings-
typ 

66,86 0,00 36,51 0,00 19,30 0,00 29,93 0,00 

Digital 
inskrivning 

2,36 0,12 0,22 0,64 0,67 0,41 15,62 0,00 

Matchningsbar 0,29 0,59 1,18 0,28 4,56 0,03 1,22 0,27 

Kommuntyp 2,45 0,29 8,20 0,02 0,11 0,95 5,61 0,06 

         

Global 99,18 0,00 54,05 0,00 59,75 0,00 68,15 0,00 

Not: Modell 1-4 motsvarar den ordning de presenteras i kapitel 7.3. Modell 1: samtliga utfall sammanslagna, modell 2: 

osubventionerat arbete, modell 3: subventionerat arbete, modell 4: studier. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Ett alternativ till det statistiska testet är att grafiskt undersöka Schoenfeld-

residualernas141 mönster över uppföljningstid, se figur B.2-B.5. Detta kan ge en 

indikation om allvarlighetsgraden i avvikelserna som identifierats i det statistiska 

 
141 Schoenfeld-residualer beräknas för samtliga individer som når ett utfall (det vill säga som inte censureras) 
och för varje kovariat som inkluderas i modellen.  
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testet för var och en av de inkluderade variablerna i respektive modell. För att 

antagandet om proportionella hasarder kan sägas vara uppfyllt bör den röda linjen i 

figurerna vara så rak som möjligt kring 0-strecket. Vår bedömning utifrån den 

grafiska inspektionen är att de avvikelser som framkommer i de statistiska testen inte 

är så pass allvarliga att det bör ifrågasätta giltigheten av de resultat som tas fram med 

Cox Proportional Hazard-modeller i rapporten. 

Figur B.2 Schoenfeld-residualer över tid, Cox Regression med samtliga utfall sammanslagna 

Kön Utbildningsnivå  

  

Utrikes född Funktionsnedsättning 

  

Direktinskriven Matchningsbar  

  

Kommuntyp  

 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Figur B.3 Schoenfeld-residualer över tid, Cause Specific Cox PH regression med utfall 
osubventionerat arbete. 

Kön Utbildningsnivå  

  

Utrikes född Funktionsnedsättning 

  

Direktinskriven Matchningsbar  

  

Kommuntyp  

 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Figur B.4 Schoenfeld-residualer över tid, Cause Specific Cox PH regression med utfall 
subventionerat arbete. 

Kön Utbildningsnivå  

  

Utrikes född Funktionsnedsättning 

  

Direktinskriven Matchningsbar  

  

Kommuntyp  

 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Figur B.5 Schoenfeld-residualer över tid, Cause Specific Cox PH regression med utfall studier. 

Kön Utbildningsnivå  

  

Utrikes född Funktionsnedsättning 

  

Direktinskriven Matchningsbar  

  

Kommuntyp  

 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Känslighetsanalyser kopplat till antaganden i analysen 
I detta avsnitt undersöker vi hur några av de antagande som har styrt analysen 

påverkar slutresultaten. Resultaten av känslighetsanalyserna redovisas för 

rapportens målgrupp, unga förstagångsinskrivna som har fått en registrerad kod för 

uppgift om funktionsnedsättning inom 60 dagar efter inskrivning. 

Vår sammanfattade bedömning är att resultaten är stabila och därmed inte är 

känsliga för de antagande som används i analysen. Störst påverkan på resultaten 

framkommer när vi testar olika gränser för hur lång tid ett utfall måste ha pågått för 

att räknas med. I dessa fall påverkas sannolikheten att ha gått till ett osubventionerat 

arbete, men inte i sådan grad att tolkningen av resultaten påverkas.  

90-dagars gränsen för utfall 

Ett antagande för analysen är att ett utfall (osubventionerat arbete, subventionerat 

arbete eller studier) måste pågå i minst 90 dagar för att det ska räknas. I de fall en 

individs utfall understiger 90 dagar, räknas tiden istället som arbetslöshet och nästa 

eventuella utfall som överstiger 90 dagar används istället i analysen. Lägre gräns 

innebär att fler arbeten räknas som giltiga och kommer leda till att 

genomsnittstiderna i arbetslöshet blir kortare. På motsatt sätt kommer en högre 

gräns bidra till att arbetslöshetstiderna på aggregerad nivå blir längre eftersom vissa 

utfall inte kan räknas utan omvandlas till arbetslöshetstid istället. 

I denna känslighetsanalys jämför vi hur tre olika antaganden: 30, 90 

(standardantagande) och 180 dagar påverkar sannolikheten att ha nått ett utfall. Som 

väntat innebär en lägre gräns att sannolikheten att nå ett utfall ökar och vice versa, se 

Tabell B.2. Sannolikheten att ha nått ett utfall efter ett halvår är 35, 30 och 26 

procent för 30, 60 respektive 180 dagars gränsen. Av resultaten framgår det att 

variationer i antagandet främst påverkar övergången till osubventionerat arbete. 

Sannolikheten att gå till subventionerat arbete eller studier påverkas inte nämnvärt 

av de gränser som testas. Vår sammantagna bedömning är att resultaten är robusta 

för de antagande om utfallets minsta antal dagar som vi har testat.  
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Tabell B.2 Känslighetsanalys - Lägsta gräns för att ett utfall ska räknas – Överlevnadsanalys 
2013-2020 

 Lägsta antal dagar för att utfall ska räknas 

 30 dagar 90 dagar 180 dagar 

Sannolikhet att nå utfall 
(samtliga) efter:    

½ år 35% 30 % 26% 

1 år 54% 49 % 43% 

2 år 75% 72 % 66% 

Sannolikhet att nå 
osubventionerat arbete  

  

2 år 27 % 24 % 21 % 

Sannolikhet att nå 
subventionerat arbete  

  

2 år 34 % 34 % 32 % 

Sannolikhet att nå studier    

2 år 13 % 13 % 13 % 

Not: Avser gruppen unga med funktionsnedsättning. 90 dagar (fetmarkerad) är standardantagandet i rapporten. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Slumpmässig tilldelning av osubventionerat arbete vid avaktualisering av 

okänd orsak 

En delmängd av de personer vars utfall som vi inte kan observera för att kontakten 

med Arbetsförmedlingen har upphört av okänd orsak antas ha gått till ett 

osubventionerat arbete. Eftersom vi inom ramen för denna studie inte har tillgång till 

kompletterande information om exempelvis förvärvsinkomster som kan ge en 

indikation om individen arbetar gör vi istället ett antagande att en viss andel av 

individerna får ett arbete när de lämnar myndigheten av okänd orsak. Rent praktiskt 

innebär det att dessa individer kodas om från att censureras till att få ett 

osubventionerat arbete vid tidpunkten då individen lämnar Arbetsförmedlingen av 

okänd orsak. 

Hur stor sannolikheten att få ett arbete är när en individ skrivs ut av okänd orsak kan 

diskuteras. Ett vanligt antagande i denna typ av uppföljningar är att 50 procent av de 

som avaktualiserats av okänd orsak får arbete.142 I denna rapport har vi istället valt 

att låta sannolikheten att få ett arbete styras av individegenskaper för att göra mer 

precisa justeringar.143 

För att testa hur detta antagande påverkar resultaten testas tre olika tillvägagångsätt. 

Det första är att inte göra några justeringar och därmed inte tilldela individer arbete 

vid avaktualisering av okänd orsak. Dessa individer kvarstår då som censurerade. Det 

andra antagandet är att låta sannolikheten att få ett arbete vid censurering styras av 

individegenskaper (vilket är rapportens standardantagande). Det tredje sättet vi 

 
142 Se exempelvis effektutvärderingen av arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och stöd till start av 
näringsverksamhet i Arbetsförmedlingen (2021j). 
143 Detta antagande baseras på skattningar i Arbetsförmedlingen (2021g). 
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jämför är att låta schablonantagandet om 50 procent gälla för alla individer som 

avaktualiserats av okänd orsak. 

Känslighetsanalysen visar att dessa antaganden endast påverkar resultaten 

marginellt, se tabell B.3. Efter två år skiljer sig sannolikheten att ha fått något utfall 

med 2 procentenheter mellan det strängaste antagandet (1) och det mest generösa 

(3). Standardantagandet ligger i mitten, eftersom de skattade sannolikheterna att få 

ett arbete vid avaktualisering av okänd orsak understiger 50 procent i samtliga fall i 

urvalsgruppen. Det är främst osubventionerat arbete som påverkas. I det strängaste 

antagandet är sannolikheten att ha gått till osubventionerat arbete efter 2 år 22 

procent, jämfört med 26 procent med det mest generösa antagandet. Sannolikheten 

att gå till subventionerat arbete eller studier påverkas ytterst lite. Ett skäl till att 

resultaten påverkas i liten grad är att urvalsgruppen innehåller få personer som 

avaktualiserats av okänd orsak och som därmed har möjlighet att slumpmässigt 

tilldelas ett arbete. Dessutom är de skattade sannolikheterna att få ett arbete vid 

avaktualisering av okänd orsak förhållandevis låga för de flesta som ingår i 

målgruppen. 

Tabell B.3 Känslighetsanalys – Tilldelning av arbete vid avaktualisering av okänd orsak – 
Överlevnadsanalys 2013-2020 

 Antagande 

 (1) Ingen 
tilldelning av 
arbete 

(2) Tilldelning av 
arbete utifrån 
individegenskaper 
(standard) 

(3) 50 % tilldelas 
arbete vid okänd 
avaktualisering 

Sannolikhet att nå utfall 
(samtliga) efter:    

½ år 29 % 30 % 31 % 

1 år 48 % 49 % 50 % 

2 år 70 % 72 % 73 % 

Sannolikhet att nå 
osubventionerat arbete  

  

2 år 22 % 24 % 26 % 

Sannolikhet att nå 
subventionerat arbete 

   

2 år 35 % 34 % 34 % 

Sannolikhet att nå studier    

2 år 14 % 13 % 13% 

Not: Avser gruppen unga med funktionsnedsättning. Antagande 2 (fetmarkerad) är standardantagande i rapporten. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Tidsgräns för att inkluderas i målgruppen 

När vi definierar målgruppen för analysen bestämmer vi att endast de som får en 

registrerad kod för uppgift om funktionsnedsättning inom 60 dagar ska inkluderas i 

analysen. Personer som får en kod registrerad senare exkluderas helt ur analysen, de 

ingår inte heller i gruppen unga utan funktionsnedsättning. I detta avsnitt testar vi 
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hur denna tidsgräns påverkar urvalsgruppens storlek, sammansättning av 

funktionsnedsättningstyper och slutligen övergång till arbete och studier. 

Gränsen för inom hur många dagar från inskrivningsstart en funktionsnedsättning 

ska ha identifierats och registrerats påverkar hur stor urvalsgruppen är, se tabell B.4. 

Om vi sätter gränsen till 30 dagar ingår 13 000 personer i urvalsgruppen, jämfört 

med knappt 16 000 vid standardantagandet om 60 dagar samt 18 000 personer vid 

en 90-dagarsgräns. Ju större urvalsgruppen är, desto mindre är gruppen som får en 

funktionsnedsättning registrerad över gränsen och som därmed exkluderas ur 

analysen. Av resultaten att döma spelar det med andra ord roll var gränsen sätts sett 

till hur stor urvalsgruppen blir. 

Tabell B.4 Känslighetsanalys – Tidsgräns för registrering av kod – Urvalsstorlek 

Tidsgräns Urval (under 
gräns) 

Ej urval (över 
gräns, ingår ej) 

Övriga (får ej 
kod) 

 Urval % av 
totalt antal 
med kod 

30 dagar 12 679 30 353 434 530 29 % 

60 dagar 
(standard) 

15 627 27 405 434 530 36 % 

90 dagar 18 141 24 891 434 530 42% 

Not: 60 dagar (fetmarkerad) är standardantagande i rapporten. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Även om urvalsgruppens storlek påverkas av antagandet ser vi endast marginella 

skillnader i sammansättningen av funktionsnedsättningstyper, se tabell B.5. Andelen 

som har generellt nedsatt inlärningsförmåga minskar från 28 procent vid en 30 

dagarsgräns till 24 procent för en 90 dagars gräns. Samtidigt ökar andelen med 

specifik kognitiv funktionsnedsättning från 47 procent till 50 procent mellan 30- och 

90-dagarsgränsen. Förändringen av urvalsstorleken utifrån variationen i gränser 

föranleder med andra ord inga betydande förändringar av gruppens sammansättning 

med avseende på typ av funktionsnedsättning. 

Tabell B.5 Känslighetsanalys – Tidsgräns för registrering av kod – Typ av funktionsnedsättning 

 30 dagar 60 dagar 
(standard) 

90 dagar 

Specifik Kognitiv funktionsnedsättning 47 % 49 % 50 % 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga 4 % 4 % 5 % 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga 28 % 25 % 24 % 

Psykisk funktionsnedsättning 13 % 13 % 13 % 

Övriga 8 % 8 % 9 % 

Not: Avser gruppen unga med funktionsnedsättning. 60 dagar (fetmarkerad) är standardantagande i rapporten. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Förändringen i urvalet som följer av att tidsgränsen ändras medför inte heller någon 

nämnvärd påverkan på resultaten av överlevnadsanalysen, se tabell B.6. Med andra 

ord har de individer som tillkommer eller försvinner vid justering av gränsen 

liknande mönster gällande utträde ur arbetslöshet som de individer som ingår i 

urvalet vid standardantagandet. 
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Tabell B.6 Känslighetsanalys – Tidsgräns för registrering av kod – Överlevnadsanalys 2013-2020 

 Antagande 

 30 dagar 60 dagar 
(standard) 

90 dagar 

Sannolikhet att nå utfall 
(samtliga) efter:    

½ år 31 % 30 % 29 % 

1 år 49 % 49 % 48 % 

2 år 71 % 72 % 71 % 

Sannolikhet att nå 
osubventionerat arbete  

  

2 år 24 % 24 % 24 % 

Sannolikhet att nå 
subventionerat arbete 

   

2 år 34 % 34 % 34 % 

Sannolikhet att nå studier    

2 år 13 % 13 % 13 % 

Not: Avser gruppen unga med funktionsnedsättning. 60 dagar (fetmarkerad) är standardantagande i rapporten. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Bilaga 3 Tabellunderlag 

Tabell B.7 Egenskaper unga med funktionsnedsättning (målgruppen) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kod för uppgift om 
funktionsnedsättning 

        

Generellt nedsatt 
inlärningsförmåga 

31% 29% 24% 23% 20% 20% 24% 28% 

Nedsatt eller begränsad 
rörelseförmåga 

4% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 

Psykisk 
funktionsnedsättning 

15% 13% 14% 11% 12% 11% 13% 10% 

Specifik Kognitiv 
funktionsnedsättning 

38% 41% 50% 55% 58% 57% 52% 52% 

Övriga 11% 12% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 

Direktinskriven         

Ja 0% 0% 0% 14% 23% 35% 38% 37% 

Nej 100% 100% 100% 86% 77% 65% 62% 63% 

Härkomst         

Inrikes född 92% 93% 91% 92% 91% 89% 88% 87% 

Utrikes född 8% 7% 9% 8% 9% 11% 12% 13% 

Kön         

Kvinna 39% 39% 41% 38% 39% 39% 41% 40% 

Man 61% 61% 59% 62% 61% 61% 59% 60% 

Kommuntyp         

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

29% 30% 27% 25% 25% 26% 27% 29% 

Storstäder och 
storstadsnära kommuner 

30% 30% 32% 31% 37% 33% 32% 28% 

Större städer och 
kommuner nära större stad 

40% 40% 41% 44% 38% 41% 41% 43% 

Matchningsbar         

Nej 72% 68% 69% 78% 73% 71% 73% 71% 

Ja 28% 32% 31% 22% 27% 29% 27% 29% 

Nyanländ         

Nej 100% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

Ja 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Utbildningsnivå         

Eftergymnasial 2% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 1% 

Gymnasial 57% 54% 54% 50% 49% 47% 48% 50% 

Högst förgymnasial 41% 43% 44% 48% 49% 51% 49% 48% 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Tabell B.8 Egenskaper unga utan funktionsnedsättning (övriga) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Direktinskriven         

Ja 0% 0% 0% 40% 57% 78% 86% 94% 

Nej 100% 100% 100% 60% 43% 22% 14% 6% 

Härkomst         

Inrikes född 79% 79% 68% 59% 59% 62% 64% 72% 

Utrikes född 21% 21% 32% 41% 41% 38% 36% 28% 

Kön         

Kvinna 46% 44% 43% 41% 44% 43% 42% 44% 

Man 54% 56% 57% 59% 56% 57% 58% 56% 

Kommuntyp         

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

27% 28% 29% 30% 28% 26% 26% 23% 

Storstäder och 
storstadsnära kommuner 

30% 30% 29% 28% 30% 32% 32% 37% 

Större städer och 
kommuner nära större stad 

43% 42% 42% 42% 41% 42% 42% 40% 

Matchningsbar         

Nej 9% 11% 25% 63% 33% 33% 36% 30% 

Ja 91% 89% 75% 37% 67% 67% 64% 70% 

Nyanländ         

Nej 91% 88% 84% 75% 77% 84% 88% 93% 

Ja 9% 12% 16% 25% 23% 16% 12% 7% 

Utbildningsnivå         

Eftergymnasial 10% 10% 10% 11% 10% 9% 8% 10% 

Gymnasial 76% 74% 69% 62% 59% 61% 63% 71% 

Högst förgymnasial 14% 16% 21% 27% 31% 31% 29% 19% 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Tabell B.9 Egenskaper unga kvinnor med funktionsnedsättning (målgruppen) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kod för uppgift om 
funktionsnedsättning 

        

Generellt nedsatt 
inlärningsförmåga 

31% 31% 24% 23% 20% 18% 25% 26% 

Nedsatt eller begränsad 
rörelseförmåga 

5% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 

Psykisk 
funktionsnedsättning 

20% 16% 19% 17% 19% 17% 19% 17% 

Specifik Kognitiv 
funktionsnedsättning 

34% 37% 44% 47% 49% 53% 46% 49% 

Övriga 10% 10% 8% 8% 8% 6% 6% 4% 

Direktinskriven         

Ja 0% 0% 0% 14% 26% 42% 42% 35% 

Nej 100% 100% 100% 86% 74% 58% 58% 65% 

Härkomst         

Inrikes född 92% 92% 92% 92% 92% 89% 88% 88% 

Utrikes född 8% 8% 8% 8% 8% 11% 12% 12% 

Kön         

Kvinna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Man 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kommuntyp         

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

28% 31% 28% 25% 26% 25% 24% 27% 

Storstäder och 
storstadsnära kommuner 

30% 31% 31% 32% 37% 31% 31% 30% 

Större städer och 
kommuner nära större stad 

42% 39% 41% 43% 37% 43% 44% 43% 

Matchningsbar         

Nej 72% 69% 67% 79% 74% 68% 75% 74% 

Ja 28% 31% 33% 21% 26% 32% 25% 26% 

Nyanländ         

Nej 100% 99% 100% 100% 99% 99% 99% 100% 

Ja 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 

Utbildningsnivå         

Eftergymnasial 3% 2% 2% 4% 4% 2% 4% 2% 

Gymnasial 57% 60% 56% 53% 50% 48% 49% 53% 

Högst förgymnasial 41% 38% 42% 44% 46% 49% 47% 45% 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Tabell B.10 Egenskaper unga män med funktionsnedsättning (målgruppen) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kod för uppgift om 
funktionsnedsättning 

        

Generellt nedsatt 
inlärningsförmåga 

32% 28% 25% 23% 19% 22% 24% 29% 

Nedsatt eller begränsad 
rörelseförmåga 

4% 3% 3% 4% 4% 5% 3% 3% 

Psykisk 
funktionsnedsättning 

12% 11% 10% 7% 7% 7% 10% 6% 

Specifik Kognitiv 
funktionsnedsättning 

40% 44% 54% 60% 63% 60% 57% 54% 

Övriga 12% 13% 8% 6% 6% 6% 6% 7% 

Direktinskriven         

Ja 0% 0% 0% 14% 21% 31% 35% 38% 

Nej 100% 100% 100% 86% 79% 69% 65% 62% 

Härkomst         

Inrikes född 92% 93% 90% 92% 91% 89% 88% 86% 

Utrikes född 8% 7% 10% 8% 9% 11% 12% 14% 

Kön         

Kvinna 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Man 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Kommuntyp         

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

30% 29% 26% 25% 25% 27% 29% 30% 

Storstäder och 
storstadsnära kommuner 

31% 30% 33% 31% 36% 33% 33% 27% 

Större städer och 
kommuner nära större stad 

39% 41% 41% 44% 39% 40% 38% 43% 

Matchningsbar         

Nej 72% 68% 70% 77% 72% 73% 71% 69% 

Ja 28% 32% 30% 23% 28% 27% 29% 31% 

Nyanländ         

Nej 100% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 

Ja 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 

Utbildningsnivå         

Eftergymnasial 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 

Gymnasial 57% 51% 53% 49% 48% 46% 47% 49% 

Högst förgymnasial 41% 47% 46% 50% 50% 52% 50% 50% 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Tabell B.11 Egenskaper unga kvinnor utan funktionsnedsättning (övriga) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Direktinskriven         

Ja 0% 0% 0% 41% 58% 77% 85% 94% 

Nej 100% 100% 100% 59% 42% 23% 15% 6% 

Härkomst         

Inrikes född 78% 77% 68% 60% 59% 62% 67% 74% 

Utrikes född 22% 23% 32% 40% 41% 38% 33% 26% 

Kön         

Kvinna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Man 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kommuntyp         

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

27% 27% 27% 29% 27% 25% 26% 22% 

Storstäder och 
storstadsnära kommuner 

30% 30% 30% 29% 31% 32% 33% 39% 

Större städer och 
kommuner nära större stad 

43% 43% 43% 42% 42% 42% 41% 39% 

Matchningsbar         

Nej 9% 11% 25% 65% 34% 33% 36% 29% 

Ja 91% 89% 75% 35% 66% 67% 64% 71% 

Nyanländ         

Nej 91% 88% 84% 78% 78% 83% 87% 94% 

Ja 9% 12% 16% 22% 22% 17% 13% 6% 

Utbildningsnivå         

Eftergymnasial 12% 12% 12% 13% 12% 11% 11% 12% 

Gymnasial 74% 72% 68% 62% 60% 61% 63% 72% 

Högst förgymnasial 14% 15% 20% 25% 29% 28% 26% 16% 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Tabell B.12 Egenskaper unga män utan funktionsnedsättning (övriga) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Direktinskriven         

Ja 0% 0% 0% 39% 57% 79% 87% 94% 

Nej 100% 100% 100% 61% 43% 21% 13% 6% 

Härkomst         

Inrikes född 80% 79% 68% 58% 59% 62% 62% 70% 

Utrikes född 20% 21% 32% 42% 41% 38% 38% 30% 

Kön         

Kvinna 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Man 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Kommuntyp         

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

28% 29% 30% 31% 29% 26% 26% 24% 

Storstäder och 
storstadsnära kommuner 

30% 29% 28% 27% 30% 32% 32% 35% 

Större städer och 
kommuner nära större stad 

42% 41% 42% 42% 41% 41% 42% 40% 

Matchningsbar         

Nej 8% 11% 25% 63% 33% 33% 36% 31% 

Ja 92% 89% 75% 37% 67% 67% 64% 69% 

Nyanländ         

Nej 92% 87% 83% 74% 77% 84% 88% 93% 

Ja 8% 13% 17% 26% 23% 16% 12% 7% 

Utbildningsnivå         

Eftergymnasial 8% 9% 9% 10% 8% 7% 6% 8% 

Gymnasial 78% 75% 70% 62% 59% 60% 62% 71% 

Högst förgymnasial 14% 17% 21% 28% 33% 33% 31% 21% 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Tabell B.13 Sannolikhet för utfall över år, estimat från överlevnadsanalys (samtliga utfall, endast 
personer med funktionsnedsättning) 

 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 

Män 32% 50% 73% 84% 90% 93% 95% 96% 

Kvinnor 28% 47% 69% 81% 88% 92% 94% 96% 

Not: Avser skattningar av sannolikhet för utfall med kumulativa incidensfunktioner. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Tabell B.14 Sannolikhet för utfall över år, estimat från överlevnadsanalys (per utfall, endast 
målgruppen) 

 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 

Män         

Osubventionerad 10% 16% 22% 25% 26% 27% 28% 29% 

Subventionerad 16% 26% 39% 46% 49% 51% 52% 52% 

Studier 5% 8% 12% 13% 14% 15% 15% 15% 

Kvinnor         

Osubventionerad 13% 20% 27% 31% 33% 34% 35% 35% 

Subventionerad 10% 17% 26% 32% 36% 38% 39% 41% 

Studier 6% 10% 16% 18% 19% 20% 20% 20% 

Not: Avser skattningar av sannolikhet för utfall med kumulativa incidensfunktioner. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

 

Tabell B.15 Sannolikhet för utfall över arbetslöshetstid, estimat från överlevnadsanalys (per utfall 
och inskrivningsår, endast målgruppen) 

 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 

Samtliga utfall         

2013 28% 46% 67% 80% 88% 92% 94% 96% 

2014 29% 47% 71% 83% 89% 93% 95% 97% 

2015 28% 47% 71% 83% 88% 92% 94%  

2016 31% 52% 75% 85% 90% 93%   

2017 33% 52% 75% 86% 91%    

2018 34% 54% 74% 83%     

2019 31% 49% 71%      

2020 31% 51%       

Osubventionerat         

2013 10% 16% 22% 26% 28% 29% 30% 30% 

2014 12% 18% 25% 28% 30% 31% 33% 33% 

2015 11% 17% 25% 28% 29% 30% 31%  

2016 12% 19% 25% 28% 29% 31%   

2017 12% 19% 25% 28% 30%    

2018 11% 18% 24% 26%     

2019 10% 16% 22%      
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2020 9% 16%       

Subventionerat         

2013 12% 20% 30% 37% 42% 44% 46% 47% 

2014 11% 19% 31% 39% 43% 45% 46% 47% 

2015 11% 21% 34% 40% 43% 45% 46%  

2016 13% 24% 36% 42% 45% 46%   

2017 16% 25% 38% 43% 45%    

2018 18% 27% 36% 41%     

2019 16% 25% 35%      

2020 17% 27%       

Studier         

2013 6% 10% 15% 17% 18% 18% 18% 19% 

2014 6% 9% 15% 15% 16% 17% 17% 17% 

2015 6% 9% 12% 15% 15% 16% 16%  

2016 6% 9% 13% 15% 16% 16%   

2017 4% 8% 12% 14% 16%    

2018 5% 9% 14% 16%     

2019 5% 8% 13%      

2020 5% 8%       

Not: Avser skattningar av sannolikhet för utfall med kumulativa incidensfunktioner. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Tabell B.16 Andel återinskrivna som arbetssökande inom 180 dagar och 365 efter uppnått utfall 
(per kön, endast målgruppen) 

 Kvinnor Män 

180 dagar   

Subventionerat arbete 11% 12% 

Osubventionerat arbete – 
inskriven 

22% 25% 

Osubventionerat arbete - 
utskriven 

12% 15% 

Studier 10% 10% 

365 dagar   

Subventionerat arbete 27% 29% 

Osubventionerat arbete – 
inskriven 

38% 46% 

Osubventionerat arbete - 
utskriven 

28% 32% 

Studier 30% 36% 

Not: Beräkningen av andelen arbetssökande inom 365 dagar baseras på personer som nådde utfall under perioden 

2013-2019. Beräkningen avseende 180 dagar baseras på de personer som nådde utfall under perioden 2013-2020. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Tabell B.17 Subventionerade anställningar, detaljerad uppdelning 

 Urval Övriga 

Extratjänster / Plusjobb / Beredskapsarbete 0% 12% 

Förstärkt anställningsstöd (2-årsinskr) / Trainee välfärd 0% 1% 

Förstärkt särskilt anställningsstöd / Individuellt 
anställningsstöd 

0% 0% 

Instegsjobb 0% 19% 

Introduktionsjobb 0% 6% 

Lönebidrag för anställning 18% 0% 

Lönebidrag för trygghet i anställning 4% 0% 

Lönebidrag för utveckling i anställning 65% 0% 

Modernt beredskapsjobb / Förstärkt anställningsstöd (4-
årsinskr) 

0% 1% 

Nystartsjobb 4% 48% 

Offentligt skyddat arbete, OSA 1% 0% 

Särskilt anställningsstöd 1% 2% 

Särskilt nystartsjobb 0% 0% 

Trainee brist / Allmänt anställningsstöd 0% 0% 

Utvecklingsanställning Samhall / Resursarbete i offentlig 
verksamhet / Lönebidrag för utveckling i anställning hos 
Samhall 

7% 0% 

Yrkesintroduktion 0% 10% 

Not: Summerar ej till 100 på grund av avrundning. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Tabell B.18 Osubventionerade anställningar, detaljerad uppdelning 

 Urval Övriga 

Tillsvidare anställning / egen näringsverksamhet utan stöd 19% 30% 

Fått tidsbegränsad anställning 13% 19% 

Fått fortsatt anställning hos samma ag 1% 1% 

Fått anställning inom Samhall 2% 0% 

Kontakten upphört av okänd orsak 12% 22% 

Deltidsarbetslös 3% 4% 

Timanställd 13% 13% 

Tillfälligt arbete 19% 9% 

Ombytessökande Samhall 1% 0% 

Ombytessökande 18% 3% 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 
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Tabell B.19 Subventionerade anställningar, detaljerad uppdelning (per kön, endast målgruppen) 

 Kvinna Man 

Extratjänster / Plusjobb / Beredskapsarbete 0% 0% 

Förstärkt anställningsstöd (2-årsinskr) / Trainee välfärd 0% 0% 

Förstärkt särskilt anställningsstöd / Individuellt 
anställningsstöd 

0% 0% 

Instegsjobb 0% 0% 

Introduktionsjobb 0% 0% 

Lönebidrag för anställning 17% 18% 

Lönebidrag för trygghet i anställning 3% 4% 

Lönebidrag för utveckling i anställning 66% 64% 

Modernt beredskapsjobb / Förstärkt anställningsstöd (4-
årsinskr) 

0% 0% 

Nystartsjobb 4% 4% 

Offentligt skyddat arbete, OSA 2% 1% 

Särskilt anställningsstöd 1% 1% 

Särskilt nystartsjobb 0% 0% 

Trainee brist / Allmänt anställningsstöd 0% 0% 

Utvecklingsanställning Samhall / Resursarbete i offentlig 
verksamhet / Lönebidrag för utveckling i anställning hos 
Samhall 

7% 7% 

Yrkesintroduktion 0% 0% 

Not: Summerar ej till 100 på grund av avrundning. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

Tabell B.20 Osubventionerade anställningar, detaljerad uppdelning (per kön, endast målgruppen) 

 Kvinna Man 

Tillsvidare anställning /egen näringsverksamhet utan stöd 17% 19% 

Fått tidsbegränsad anställning 14% 12% 

Fått fortsatt anställning hos samma ag 1% 1% 

Fått anställning inom Samhall 1% 2% 

Kontakten upphört av okänd orsak 10% 13% 

Deltidsarbetslös 5% 2% 

Timanställd 17% 10% 

Tillfälligt arbete 18% 20% 

Ombytessökande Samhall 0% 1% 

Ombytessökande 16% 19% 

Not: Summerar ej till 100 på grund av avrundning. 

Källa: Arbetsförmedlingens Datalager. 

 


