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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av uppdrag i Arbetsförmedlingens 

regleringsbrev för år 2022. 

3.10. Stöd till inskrivna med begränsad arbetsförmåga på grund av 

ohälsa  

Arbetsförmedlingen har i uppgift att erbjuda individen stöd och insatser för att 

underlätta inträde eller återgång i arbete samt övergång till studier, bl.a. 

arbetslivsinriktad rehabilitering i form av utredande, vägledande, rehabiliterande 

eller arbetsförberedande insatser. Arbetsförmedlingen ska redovisa hur 

myndigheten, inom ramen för sitt uppdrag, säkerställer att det sker en kontinuerlig 

uppföljning av kvinnor och män som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen med 

begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa. 

 

Uppföljningen ska omfatta en redogörelse för vilket stöd Arbetsförmedlingen kan 

erbjuda målgruppen för att underlätta att dessa kvinnor och män kan återgå till, 

eller få arbete, och hur myndigheten säkerställer en process som innebär en 

bedömning av den inskrivnes behov av stöd samt, när så är påkallat, involverar 

andra aktörer såsom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan eller kommunen i 

de fall behov av stöd hos individen ligger utanför Arbetsförmedlingens 

ansvarsområde. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) 

senast den 3 oktober 2022. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Ärendet har 

föredragits av kvalificerad handläggare Josefin Sabo och Emanuel Mörk Enheten 

Arbetsmarknadsinsatser. Övriga som deltagit i den slutliga handläggningen är 

Tillförordnad verksamhetsområdesdirektör Annika Pegelow, VO Lokal 

arbetsmarknad. Avdelningschef Maria Kindahl, avdelningen Stärka förutsättningar. 

Enhetschef Therese Lindström, enheten Arbetsmarknadsinsatser samt Mikael Nord, 

Sektionschef, Enheten Arbetsmarknadsinsatser enhetschef.  

 

Maria Mindhammar  

Generaldirektör 

 

Josefin Sabo                                                                                      Emanuel Mörk  

Kvalificerad Handläggare                                                   Kvalificerad Handläggare 
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Sammanfattning 

I denna rapport redogörs för Arbetsförmedlingens stöd till inskrivna med begränsad 

arbetsförmåga på grund av ohälsa. Med ohälsa avser myndigheten personer som har 

eller upplever ohälsa och som behöver klargöra sina arbetsförutsättningar. 

Arbetsförmedlingen säkerställer en process som innebär en bedömning av den 

inskrivnes behov av stöd genom den arbetsmarknadspolitiska bedömningen som är 

grunden för vidare insatser. Myndigheten har även infört en kompletterande 

bedömning för personer som upplever ohälsa eller där det misstänks föreligga en 

funktionsnedsättning. 

I rapporten redogörs för myndighetens stöd som riktar sig till personer med ohälsa, 

stödet som redogörs för är det som är under utveckling eller implementering. En 

sådan insats är den nya tjänsten steg till arbete som syftar till att identifiera 

deltagarens resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagaren med målet 

arbete eller utbildning. Tjänsten kommer att följas upp kontinuerligt både vad gäller 

den arbetssökandes progression samt tjänstens kvalitet och resultat. I rapporten 

beskrivs även till exempel Arbetsintegrerade övningsplatser och Arbetsförmedlingens 

digitala tjänster Då individer med ohälsa inte är en homogen grupp bör dock påpekas 

att hela Arbetsförmedlingens verktygslåda finns tillgänglig beroende av behov hos 

individen.  

Uppföljning av individer där arbetsförutsättningarna behöver klargöras har i denna 

rapport genomförts genom att följa upp status hos arbetssökande efter att de haft 

insatsen Introduktion till arbete (INAB). Detta är relevant givet att målgruppen för 

insatsen korrelerar med målgruppen för denna rapport. Den största gruppen som 

avslutat INAB fanns inom jobb – och utvecklingsgarantin och det var i sin tur vanligt 

att individer inom jobb- och utvecklingsgarantin fortsättningsvis hade 

arbetsförberedande insatser.  

Rapporten visar även att Arbetsförmedlingen ger individer ett samordnat stöd genom 

samverkan med kommuner, regioner, Försäkringskassan, samordningsförbund samt. 

idéburna aktörer.  
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1  Inledning 

Rapporten beskriver hur Arbetsförmedlingen, inom ramen för sitt uppdrag, 

säkerställer att det sker en kontinuerlig uppföljning av kvinnor och män som är 

inskrivna vid myndigheten och har en begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa. 

Rapporten redogör även för vilket stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda målgruppen 

för att underlätta att dessa individer kan återgå till, eller få arbete, samt hur 

myndigheten säkerställer en process som innebär en bedömning av den inskrivnes 

behov av stöd. Slutligen beskrivs hur myndigheten samverkar med andra aktörer i de 

fall behov av stöd hos individen ligger utanför Arbetsförmedlingens ansvarsområde.  

1.1 Avgränsning  

Rapporten har avgränsats till att beskriva insatser, stöd och processer som riktar sig 

till individer som har eller som upplever någon form av ohälsa som gör att 

arbetsförmågan är begränsad och behöver klargöras samt insatser som myndigheten 

har i samverkan med andra samhällsaktörer. De särskilda insatser som enligt 

förordning (2017:462) riktar sig till personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga berörs inte i denna rapport. Därför inkluderas inte stöd som 

syftar till att stödja individer under anställning som till exempel särskild stödperson 

för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) eller lönebidrag. 

1.2 Disposition  
Närmast definieras, vissa för rapporten, relevanta begrepp och termer samt 

Arbetsförmedlingens användning av desamma. Därefter följer en redogörelse av hur 

Arbetsförmedlingen säkerställer en process som innebär en bedömning av den 

inskrivnes behov av stöd. I kapitel fyra ges en beskrivning av ett urval av det stöd som 

myndigheten kan erbjuda målgruppen för att underlätta att dessa individer kan 

återgå till, eller få arbete. I rapportens femte kapitel följer exempel på hur 

uppföljning kan genomföras av kvinnor och män vars aktivitetsförmåga eller 

arbetsförutsättningar är oklara. I sjätte kapitlet beskrivs Arbetsförmedlingens 

samverkan med andra aktörer för att erbjuda dessa individer ett samordnat stöd. 

Rapporten avslutas med en slutdiskussion.  

2 Definition av hälsa och ohälsa 
Arbetsförmedlingen utgår i detta uppdrag från Socialstyrelsens definition av hälsa 

och ohälsa1; 

• Hälsa - fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av 
sjukdom eller skada 

• Ohälsa - brister i hälsa  

 
1 Socialstyrelsens termbank 

https://termbank.socialstyrelsen.se/#results
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Hälsobegreppet är ett mångfacetterat begrepp som måste förstås flerdimensionellt då 

det inkluderar många aspekter. Hälsa kan ses som enbart frånvaro av specifika 

sjukdomar och symptom, eller som i fallet med Socialstyrelsens definition något 

betydligt vidare som inkluderar välbefinnande. Det har i vissa sammanhang 

framhållits att Socialstyrelsens definition inkluderar två olika perspektiv: de 

medicinska professionernas fokus på sjukdom och de enskilda individernas egna 

upplevelser av psykiskt, mentalt och socialt välbefinnande.2 Dessutom kan även ett 

tredje perspektiv på hälsa utskiljas - den sociala dimensionen, som handlar om hur 

andra människor och ytterst samhället ser på och behandlar en människa på grund 

av hälsotillstånd och funktionsförmåga.3  

2.1 Arbetsförmedlingens användning av termen ohälsa 
Arbetsförmedlingen definierar inte begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa, 

utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i enlighet med 

förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, vilket beskrivs i avsnitt 2.2. Eftersom 

Arbetsförmedlingen inte särskiljer ohälsa och funktionsnedsättning kan myndigheten 

inte heller specifikt följa upp gruppen med ohälsa. 

Termen ohälsa används inom myndigheten vid en misstänkt varaktig ohälsa som kan 

innebära en funktionsnedsättning som i sin tur kan föranleda behov av insatser från 

förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning. För det fall 

individen inte har en funktionsnedsättning, utan att det snarare handlar om upplevd 

ohälsa eller ohälsa som inte på ett tydligt sätt härrör från sjukdom, är andra insatser 

än de som regleras av ovan nämnda förordning aktuella.  

2.2 Definition av funktionsnedsättning 
Arbetsförmedlingen använder Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning4:  

• Definition: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

• Anmärkning: en funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller 

annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana 

sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående 

natur 

I praktiken är termerna funktionsnedsättning och ohälsa delvis överlappande. I varje 

fall i den del av termen ohälsa som fokuserar på sjukdom. Men termen ohälsa är 

vidare än så och inkluderar, till skillnad mot funktionsnedsättning, individers egen 

upplevelse om sin situation. Givetvis kan också individer med funktionsnedsättning 

 
2 Se till exempel Kristenson et al. (2012). Begreppen hälsa och hälsofrämjande. I A. Hertting. & M. Kristenson 
(red.). Hälsofrämjande möten. Från barnhälsovård till palliativ vård. Lund: Studentlitteratur.  
3 Detta lyfts bland annat av Susser och Watson (1971). Sociology in Medicine. Oxford University Press. Se även 
SOU 2016:55. Det handlar om jämlik hälsa – delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. Statens 
offentliga utredningar. Stockholm: Socialdepartementet s.48.  
4 Socialstyrelsens termbank. Socialstyrelsens definition används i förhållande till bedömning om behov av 
insatser enligt förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning.  
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uppleva ohälsa eller hälsa i olika skeenden i livet, likväl som en individ utan 

funktionsnedsättning kan uppleva hälsa eller ohälsa. 

I förhållande till de särskilda insatser som myndigheten kan erbjuda används termen 

funktionsnedsättning samt att man till följd av funktionsnedsättningen har nedsatt 

arbetsförmåga.5 Vid beviljande av insatser ska funktionsnedsättningen kunna styrkas 

med medicinska underlag.6 Arbetsförmedlingen har tidigare under året 

återrapporterat angående bedömning av funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga.7 

3 Hur myndigheten säkerställer en process som 
innebär en bedömning av den inskrivnes behov 
av stöd 

I följande kapitel ges en redogörelse av hur Arbetsförmedlingen säkerställer en 

process som innebär en bedömning av den inskrivnes behov av stöd.  

3.1 Arbetsmarknadspolitisk bedömning  
Vid inskrivningen ombeds den arbetssökande boka ett planeringssamtal med en 

arbetsförmedlare där en arbetsmarknadspolitisk bedömning genomförs.8 En 

arbetsmarknadspolitisk bedömning ska även göras vid uppföljningar eller inför 

beslut om ett arbetsmarknadspolitiskt program. Ställningstagandet görs utifrån: 

• Arbetssökandes förutsättningar    

• Arbetsmarknadens krav och behov   

• Arbetsförmedlingens uppdrag 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är central för att bedöma vilket behov en 

arbetssökande har och därmed erbjuda rätt insats. Bedömningen innebär ett 

ställningstagande av Arbetsförmedlingen om den arbetssökandes möjligheter, behov 

och i vilken omfattning han eller hon behöver stöd. Det är en förutsättning för att 

Arbetsförmedlingen ska kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt 

samt för att säkerställa att omfattningen av det stöd som den arbetssökande kan få på 

bästa sätt är avvägt mot dennes faktiska behov.9 

 
5 Arbetsförmedlingen (2020). Rättsligt ställningstagande. Definitioner av vissa begrepp och uttryck i de 
arbetsmarknadspolitiska regelverken. Af-2020/0059 0763.  
6 Arbetsförmedlingens handläggarstöd. Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga – utredning 
och registrering av kod för uppgift om funktionsnedsättning. Af-2020/0049 8695. 
7 Arbetsförmedlingen (2022a). Förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Af-
2022/0008 9266.  
8 De arbetssökande som redan vid inskrivningen vet att hon eller han kommer att börja arbeta eller studera 
inom tre månader behöver inte boka ett planeringssamtal då de enbart tar del av Arbetsförmedlingens digitala 
tjänster.  
9 Introduktionsutbildningen, tema 7 
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Den individuella handlingsplanen som upprättas i samband med den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen har en central roll i myndighetens arbete med 

att stötta arbetslösa i att komma i arbete. I handlingsplanen ska den sökandens 

behov, planerade aktiviteter och inriktning anges. Detta sätter ramarna och 

förväntningarna på den arbetssökande gällande vad han eller hon ska göra för att lösa 

sin arbetslöshetssituation.10 

Det finns behov av att utveckla arbetet med handlingsplaner. Arbetsförmedlingen har 

genomfört flera åtgärder för att förbättra och underlätta olika delar av arbetet med 

handlingsplaner. Det behövs även åtgärder för att stärka handlingsplanens roll som 

ett stöd åt arbetssökande som står längre ifrån arbetsmarknaden, exempelvis 

individer med ohälsa och långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen kommer presentera 

en åtgärdsplan som kompletterar det pågående arbetet med de åtgärder som 

Arbetsförmedlingen bedömer är nödvändiga i oktober 2022.11  

3.2 Den kompletterande bedömningen i förhållande till ohälsa 
och/eller funktionsnedsättning 

Myndigheten implementerar under 2022 ett nytt arbetssätt där den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen kompletteras med en bedömning i 

förhållande till ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Eftersom den kompletterande 

bedömningen är under implementering pågår ett utvecklingsarbete inom området.   

Målgruppen för den kompletterande bedömningen är arbetssökande som själva 

beskriver att de har en ohälsa och/eller funktionsnedsättning som kan påverka 

arbetsförmågan, alternativt arbetssökande där Arbetsförmedlingen får indikationer 

på att det kan finnas en ohälsa och/eller funktionsnedsättning som kan påverka 

arbetsförmågan. Innehållet i ställningstagandet består av följande delar: 

• om och hur ohälsa och/eller funktionsnedsättningen påverkar 

möjligheterna till arbete eller studier 

• matchningsbarhet på kort och lång sikt 

• behovet av insatser inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

• förmodat stöd- och anpassningsbehov som kan bli aktuellt vid 

anställning/utbildning 

• motivering av nästkommande insats 

Arbetssättet innebär att medarbetare med olika kompetenser inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering arbetar ärendebaserat i regionala team, i nära samarbete och med 

tillgång till varandras kompetens. I teamen ingår arbetsförmedlare med kompetens 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering, psykologer, arbetsterapeuter/sjukgymnaster 

och socialkonsulenter. Vid behov kopplas även audionom, dövkonsulent och 

synspecialist in i ärenden. Medarbetarna handlägger ärenden från hela regionen och 

 
10 Arbetsförmedlingen (2022b). Utveckla arbetet med individuella handlingsplaner. Af-2022/0028 7358.  
11 Arbetsförmedlingen (2022b).  
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använder i första hand distansteknik i möte med kund. Vid behov finns möjlighet till 

fysiska möten.  

Myndigheten har tagit fram nya dokumentationsmallar för den kompletterande 

bedömningen.12 Mallarna bidrar till att alla arbetssökande bedöms på ett strukturerat 

sätt där förutsättningar för matchning, funktionsnedsättningens påverkan på 

arbetsförmågan, underlag för bedömning av funktionsnedsättning, samt behovet av 

ett förmodat stöd- och anpassningsbehov tydligt dokumenteras. Tanken är att denna 

bedömning ska ge den arbetssökande rätt stöd och förutsättningar för sitt 

arbetssökande i ett tidigt skede.  

3.2.1 Uppföljning av kompletterande bedömning  

Den kompletterande bedömningen följs bland annat upp 30, 90 samt 180-dagar efter 

avslut. Detta innebär att myndigheten studerar status för den arbetssökande efter 

den kompletterande bedömningen vid dessa tidpunkter. Till exempel om en 

arbetssökande efter bedömningen anvisas till en förberedande insats. För tillfället är 

det för tidigt att redovisa data över status efter den kompletterande bedömningen.  

4 Arbetsförmedlingens stöd till målgruppen  
Redogörelsen som följer i detta kapitel fokuserar främst på myndighetens stöd som är 

under utveckling eller implementering och som riktar sig till personer med ohälsa. 

Myndigheten erbjuder ett stort utbud i form av en rad arbetsmarknadspolitiska 

insatser för att motsvara behoven hos de arbetssökande. Den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen syftar till att enskilda erbjuds insatser eller 

kedjor av insatser när det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat. Det kan handla om 

arbetsinriktade insatser eller mer arbetsförberedande insatser samt insatser av 

vägledande karaktär. Som nämndes i avgränsningen (avsnitt 1.1) redogörs det inte i 

denna rapport för insatser som riktar sig specifikt till personer med 

funktionsnedsättning, såsom lönebidrag eller SIUS. 

Arbetsförmedlingen har således ett brett stöd att erbjuda både för individer som 

behöver klargöra sina förutsättningar samt för de som är i behov av extra stöd. Då 

individer med ohälsa inte är en homogen grupp bör det även påpekas att hela 

Arbetsförmedlingens verktygslåda finns tillgänglig beroende av behov hos individen.  

4.1 Ny tjänst inom arbetslivsinriktad rehabilitering - steg till 
arbete 

Under 2022 kommer en ny upphandlad tjänst för arbetslivsinriktad rehabilitering - 

steg till arbete att införas. Tjänsten syftar till att i en sammanhållen process 

identifiera deltagarens resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagaren 

med målet arbete eller utbildning.  

 
12 Kompletterande bedömning i förhållande till ohälsa eller funktionsnedsättning | Intranätet 
(arbetsformedlingen.se) 

https://start.arbetsformedlingen.se/arbetsformedling/arbetslivsinriktad-rehabilitering/kompletterande-bedomning-i-forhallande-till-ohalsa-eller-funktionsnedsattning/
https://start.arbetsformedlingen.se/arbetsformedling/arbetslivsinriktad-rehabilitering/kompletterande-bedomning-i-forhallande-till-ohalsa-eller-funktionsnedsattning/
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Målgruppen är arbetssökande med funktionsnedsättning och/eller historik av ohälsa. 

Med historik av ohälsa menas att det finns dokumentation som visar på att ohälsa har 

utgjort ett hinder i arbetssökandet/arbetet. Detta innebär att arbetssökande inte 

behöver ha en konstaterad funktionsnedsättning för att kunna delta i tjänsten utan 

det kan även handla om ohälsa där den arbetssökande är osäker på om och i vilken 

utsträckning det kan påverka arbetsförutsättningarna. Deltagare kan parallellt med 

tjänsten ha kontakt med andra aktörer som exempelvis Försäkringskassan, 

Kriminalvården, hälso-och sjukvården, kommunen och delta i Svenska för invandrare 

(SFI).  

Tjänsten ersätter de nuvarande tjänsterna inom arbetslivsinriktad rehabilitering: 

Introduktion till arbete och Aktivitetsbaserade utredningsplatser. Den består av fyra 

delar; Kartlägga behov i tjänsten, Kartlägga resurser och stödbehov, Stärka och 

utveckla samt Hitta arbete. Då tjänsten är modulbaserad är det dock inte givet att alla 

delar nyttjas. Möjlig tid i tjänsten är max 1 år och 8 veckor. Det som främst skiljer 

denna tjänst från tidigare är att den inte enbart är arbetsförberedande, utan 

innehåller även en matchande del där målet är arbete eller utbildning. Tjänsten 

kommer att ges med förstärkt språkstöd och/eller kommunikationsstöd för personer 

som inte har svenska som modersmål och innehåller även aktiviteter som är 

anpassade för personer utan gymnasial utbildning och som saknar 

arbetslivserfarenhet.  

Bedömning till steg till arbete  
Bedömningen att steg till arbete är rätt insats utgår från att den arbetssökande 

behöver hjälp med matchning och ackvirering av lämpligt arbete med utgångspunkt 

från en eller flera punkter nedan: 

• Den arbetssökande behöver ta reda på om/hur ohälsa eller 

funktionsnedsättning påverkar arbetsförutsättningarna samt vilka 

kompensatoriska åtgärder och eller anpassningar av arbetsuppgifter eller 

arbetsmiljö som behövs för att klara ett arbete. 

• Den arbetssökandes aktivitetsförmåga behöver klargöras utifrån ohälsa eller 

funktionsnedsättning, målet är att skapa ett effektivare matchningsunderlag.  

• Den arbetssökande saknar yrkesinriktning med hänsyn tagen till sin ohälsa 

eller funktionsnedsättning och behöver pröva förutsättningarna i aktivitet 

med systematiserad uppföljning.  

Uppföljning av steg till arbete 
Arbetsförmedlingen ska löpande under tjänstens gång få information om den 

arbetssökandes progression och resultat. Leverantören ska efter varje del redovisa en 

beskrivning av sina observationer kring deltagarens resurser, utveckling och 

stödbehov till Arbetsförmedlingen. Leverantörens arbetsterapeuter, studie-och 

yrkesvägledare samt arbetskonsulenter ansvarar för denna informationsinhämtning 

och överföring till Arbetsförmedlingen via särskilt framtagna redovisningsmallar. 
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Leverantörens arbetsterapeuter använder instrument för att säkerställa kvalitet i 

återrapporteringarna kring deltagarens resurser och stödbehov.13 I samband med 

detta identifieras kompensatoriska åtgärder som kan öka deltagarens förutsättningar 

att klara ett arbete. Arbetsförmedlingens arbetsterapeuter/sjukgymnaster har 

kompetens i motsvarande instrument vilket skapar förutsättningar för ett 

framgångsrikt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och leverantören. 

Leverantörens skattningar via dessa instrument utgör ett av flera kvalitativa underlag 

inför fortsatt planering i tjänsten samt för de insatser som kan bli aktuella parallellt 

med deltagandet i tjänsten. Arbetsförmedlingen bedömer och fattar beslut om nästa 

del i tjänsten, samt om det finns behov av andra arbetsmarknadspolitiska insatser 

och stöd.  

Systemstöden för steg till arbete är fortsatt under utveckling. Målet är att det ska 

finnas goda möjligheter till uppföljning, både av den arbetssökandes progression i 

tjänsten samt tjänstens kvalitet och resultat.  

4.2 Arbetsintegrerade övningsplatser 
Arbetsintegrerade övningsplatser är en arbetsförberedande insats för arbetssökande 

med stort behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Syftet med insatsen 

är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och insikter om arbetslivets krav i en 

lugn och trygg arbetsmiljö. Insatsen ges kontinuerligt och med nära handledning i en 

praktisk arbetsmiljö där deltagaren ska få förutsättningar att hitta en väg till egen 

försörjning. 

Arbetsintegrerade övningsplatser riktar sig till arbetssökande med 

funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga eller som av andra 

anledningar till exempel ohälsa, har behov av insatsen för att närma sig 

arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning. I gruppen kan även personer med 

utländsk bakgrund som har svaga kunskaper i svenska språket ingå. 

4.3 Arbetsförmedlingens digitala tjänster 
Arbetsförmedlingens digitala tjänster är under utveckling för att kunna ge stöd till 

både arbetssökande och arbetsgivare samt till andra som efterfrågar information om 

vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda.  

Under våren 2022 har det tillkommit digitala tjänster inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering och det är under fortsatt utveckling. Det handlar om vilket stöd 

Arbetsförmedlingen kan erbjuda arbetssökande som har en funktionsnedsättning 

eller upplevd ohälsa. Det finns filmer, podcast och webinarium som är specifikt 

riktade till individer med funktionsnedsättning eller ohälsa. För arbetsgivare finns 

information om vilket stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Det finns även här 

filmer, podcast och webinarium som är specifikt riktade till arbetsgivare kopplat till 

funktionsnedsättning eller ohälsa.  

 
13 Med instrument avses intervjuinstrument, självskattningsinstrument, kartläggningsinstrument samt 
instrument för skattning av arbetsuppgifters krav och deltagarens förutsättningar att motsvara kraven. 
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4.4 Regeringsuppdrag kring långtidsarbetslöshet 
Myndigheten arbetar för tillfället med två uppdrag14 som syftar till att minska 

långtidsarbetslösheten. Eftersom målgruppen för detta uppdrag i många fall har 

långa arbetslöshetstider15 så kan insikter från dessa uppdrag påverka den eventuella 

utvecklingen av nya och förbättrade insatser även för personer med ohälsa.  

Något som myndigheten identifierat som viktigt och som ligger inom ramen för dessa 

uppdrag är ett behovsprövat stöd som är under utveckling. Det behovsprövade stödet 

riktar sig till arbetssökande som saknar förutsättningar att kunna förstå, driva eller 

påverka sin process på Arbetsförmedlingen. Syftet med stödet är att skapa 

förutsättningar för dessa arbetssökande att kunna delta i och följa sin planering, 

förstå förväntningar som Arbetsförmedlingen ställer på dem samt att ta del av 

aktiviteter som de är i behov av. Stödet skall vara personligt, samordnande och 

behovsprövat utifrån individuella förutsättningar och behov. Stödet ska ges under 

den tid det är motiverat och via de kanaler som lämpar sig bäst för den 

arbetssökande.  

Även andra insatser kan komma att behöva belysas i det vidare utvecklingsarbetet.  

5 Uppföljning av kvinnor och män – där 
aktivitetsförmågan eller 
arbetsförutsättningarna är oklara 

Myndigheten har inom ramen för sitt uppdrag, vad gäller arbetslivsinriktad 

rehabilitering, insatser som syftar till att klargöra arbetsförmåga och vara 

arbetsförberedande. Ett sätt att följa upp kvinnor och män där det finns upplevd 

ohälsa eller där det misstänks finnas behov av stöd på grund av en 

funktionsnedsättning är att följa upp insatser som riktar till personer som behöver 

klargöra sin aktivitetsförmåga eller sina arbetsförutsättningar.  

Som nämnts i avsnitt 4.1 kommer tjänsten steg till arbete att införas på myndigheten. 

Arbete för att utveckla den kontinuerliga uppföljningen av tjänsten pågår. Eftersom 

tjänsten ännu inte införts har myndigheten inom ramen för detta uppdrag studerat 

individers status efter att de avslutat Introduktion till arbete (INAB), som är en tjänst 

för individer som behöver klargöra sina arbetsförutsättningar. Detta är inte en 

utvärdering av INAB utan ska endast betraktas som en uppföljning. Uppföljningen är 

relevant för detta uppdrag givet att målgruppen för INAB korrelerar med målgruppen 

för detta uppdrag, det vill säga, kvinnor och män med funktionsnedsättning och/eller 

ohälsa.   

 
14 Arbetsmarknadsdepartementet (2022). Uppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera och redovisa behov 
hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden, A2022/00331 och Uppdrag till 
Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten, A2022/00330. 
15 Se kapitel 5. 
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5.1.1 Uppföljning av status efter avslutad INAB 

Myndigheten har genomfört en uppföljning av individers status 180-dagar efter 

avslutad INAB för de personer som avslutat tjänsten mellan år 2020 fram till 

september 2021, se tabell 1 nedan.  

Vad gäller olika egenskaper bland de som följts upp är det en högre andel kvinnor (59 

procent) än män och det är betydligt fler inrikes födda (72 procent) än utrikes födda. 

En majoritet hade en registrerad funktionshinderskategori (64 procent).16    

Tabell 1. Status 180 dagar efter avslutad INAB.  
 

Arbete 
utan 
stöd 

Arbete 
med 
stöd 

Studier JOB17 Öppet 
arbetslös 

Arbetssökande 
med förhinder 

Övrigt Kontakt 
upphört 

Totalt 

 
Antal 

765  981 499 7 033 1 492 1370 1 878 1 653 15 671 

Procent 5 6 3 45 10 9 12 11 100 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager.  

Som framgår av tabellen ovan är de flesta inom programmet jobb – och 

utvecklingsgarantin ett halvår efter att de avslutat INAB. 

5.1.2 Vad gör arbetssökande i jobb- och utvecklingsgarantin? 

Eftersom det var 45 procent av de som avslutat INAB som befann sig inom jobb – och 

utvecklingsgarantin genomfördes ett stickprov på ett urval av dessa. Stickprovet 

bestod av ett slumpmässigt urval av 200 ärenden bland personer som lämnat INAB 

under 2021 och befann sig i jobb- och utvecklingsgarantin 180 dagar senare. Syftet 

var att kartlägga vilken eller vilka aktiviteter som individerna hade inom 

programmet.  

Av stickprovet framkom att den största gruppen fortsatt hade någon förberedande 

insats efter avslutad INAB. Näst största gruppen hade någon arbetsinriktad aktivitet 

som exempelvis arbetspraktik eller arbetsinriktad tjänst till exempel Rusta och 

matcha. Dessa två grupper stod för cirka 70 procent av de aktiviteter som förekom i 

stickprovet.  

För en del individer hade en positiv utveckling skett; de som gått från 

arbetsförberedande till arbetsinriktade insatser eller i en del fall till arbete. Som 

framgår ovan var det dock en stor andel som fortsatt hade arbetsinriktade insatser 

vilket tyder på att det tar tid för personer att närma sig arbetsmarknaden. Därför dras 

slutsatsen att finns det skäl att fortsätta följa upp individer i arbetsförberedande 

insatser, dels hur lång tid de pågår i genomsnitt, dels orsakerna till att en del 

 
16 Se tabell 1 och 2 i appendix. 
17 Jobb- och utvecklingsgarantin. 
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individer inte närmar sig arbetsmarknaden på lång tid.18 Det bör även ses över om 

det i en del fall snarare är mer lämpligt med någon insats som ligger utanför 

Arbetsförmedlingens ansvarsområde, i fall individen inte har förmåga att kunna 

tillgodogöra sig aktiviteter inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, så som den nu 

är utformad. Samtidigt behöver myndigheten även ha en förberedelse, i samverkan 

med andra aktörer, att åter arbeta med individen då denna kan tillgodogöra sig 

insatser.  

 

Slutsatsen ovan är relevant för det arbete som pågår med att analysera och redovisa 

behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden.19 Detta 

eftersom det kan finnas särskilda behov hos personer som under längre tid deltar i 

arbetsförberedande insatser som kan behöva belysas i arbetet för att minska 

långtidsarbetslösheten.  

Kartläggning av arbetssökande med förhinder  

Inom ramen för uppdraget har också en kartläggning av sökandekategorin 

arbetssökande med förhinder20 genomförts i syfte att få en djupare bild av orsakerna 

till att individer stod inskrivna i denna sökandekategori.21 Som framkommer ovan var 

det 9 procent som 180 dagar efter avslutad INAB stod som arbetssökande med 

förhinder.  

Av kartläggningen framkom att många arbetssökande var förhindrade på grund av 

sjukdom. Det var inte heller ovanligt att Arbetsförmedlingen och individen kom 

överens om avaktualisering på grund av att sjukdomsbilden medförde att arbete inte 

var aktuellt. 22 Det var även en relativt stor andel som inte svarade vid kontaktförsök 

men som tidigare haft insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering eller särskilda 

insatser. 

Som framgår i rapporten särskiljer Arbetsförmedlingen inte ohälsa och 

funktionsnedsättning. Det bör därför i sammanhanget framhållas att om 

myndigheten i framtiden förväntas arbeta specifikt med personer med ohälsa, utöver 

det som beskrivs i denna rapport, så innebär det sannolikt ett annat uppdrag än det 

som myndigheten har idag. Vilket i sin tur skulle kräva tydliga definitioner av 

 
18 Detta ligger i linje med slutsatserna från Arbetsförmedlingen (2022c). Att studera progression. En 
kartläggning av vägen genom insatser till arbete. Af-2021/0064 3068.Där dras bland annat slutsatsen att det 
inom jobb- och utvecklingsgarantin tycks ske ett stegvis närmande mot arbetsmarknaden, där arbetssökande 
successivt förflyttar sig mellan insatser som är förknippade med en högre sannolikhet att övergå till 
osubventionerat arbete. Vidare konstateras att det kan vara viktigt att se över möjligheter till snabbare 
förflyttning mot mer arbetsmarknadsnära insatser eller en subventionerad anställning.  
19 Arbetsdepartementet (2022). Regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera och redovisa behov 
hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden. A2022/00331. 
20 Sökandekategorin är till för individer som vill vara inskrivna på Arbetsförmedlingen men som för tillfället är 
förhindrade från att söka arbete av olika skäl såsom studier, föräldraledighet eller sjukdom. 
21 Myndigheten gjorde fyra urval för att titta specifikt på gruppen arbetssökande med förhinder. (1) 
Arbetssökande med förhinder som lämnat myndigheten, (2) arbetssökande med förhinder som innan denna 
sökandekategori hade förberedande insatser. (3) arbetssökande med förhinder som varit i sökandekategorin 
under längre tid (4) arbetssökande med förhinder som varit i sökandekategori kort tid.   
22 Den vanligaste anledningen till avaktualiseringen var att individen av okänd anledning inte besvarat förfrågan 
om de fortsatt önskar vara inskrivna på Arbetsförmedlingen eller att kontakten upphört på grund av okänd 
orsak. 
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målgruppen och tydliga gränsdragningar till andra samhällsaktörer samt ytterligare 

resurser till myndigheten.  

6 Samverkande aktörer  
Genom samverkan med kommuner, regioner, Försäkringskassan och andra aktörer 

ger Arbetsförmedlingen individer ett samordnat stöd. Formerna för samarbetena ser 

olika ut men huvudsyftet är alltid att bidra till att effektivisera stödet för individerna. 

En god samverkan med andra samhällsaktörer är också viktig för personer som har 

behov som ligger utanför Arbetsförmedlingens ansvarsområde. Genom samverkan 

med andra aktörer som är involverade runt en individs ärende kan 

Arbetsförmedlingen exempelvis förbättra förutsättningarna att uppmärksamma 

ohälsa och gemensamt med andra aktörer bidra med lämpliga insatser. Nedan ges en 

beskrivning på samarbeten kopplade till ohälsa.  

6.1 Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar sedan länge kring individers 

övergång från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden genom det förstärkta 

samarbetet.23  

Under 2021 har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedrivit ett 

utvecklingsarbete för att förbättra mötesformen gällande kontakt- och 

omställningsmöten då myndigheterna konstaterat att mötena inte i tillräckligt stor 

utsträckning gett individer ett anpassat stöd i övergången till arbetslivet.24 Arbetet 

har innefattat både tillgänglig information till individer via myndigheternas hemsidor 

och en utveckling av myndigheternas stöd till individen vid övergången från 

sjukförsäkring till arbetsmarknad.25 Målet är att fler ska tacka ja till möten och välja 

att skriva in sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Därmed minimeras 

risken att individen ska förlora sin sjukpenninggrundande inkomst i 

omställningssituationen.26  

Under 2022 ser Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan även över och reviderar 

handläggningsprocessen för rehabiliteringssamverkan utifrån myndigheternas nya 

förutsättningar.27 En ny process som beskriver arbetssättet i 

 
23 För en utförligare beskrivning av det förstärkta samarbetet se till exempel Arbetsförmedlingen & 
Försäkringskassan (2022a). Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning. 
Återrapportering enligt regleringsbreven för 2021. Af-2022/0018 8716, FK 2021/000476. 
24 Myndigheternas arbete med att i högre grad individanpassa stödet går i linje med förslaget från 
Riksrevisionen (2020). Vägen till arbete efter nekad sjukpenning. RiR 2020:12 samt SOU 2020:24. 
Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Statens offentliga utredningar. 
Stockholm: Socialdepartementet. I utvecklingsarbetet har myndigheterna också tagit tillvara på erfarenheter 
från regeringsuppdraget Försäkringskassan (2020). Att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan 
om aktivitetsersättning. Försäkringskassan (2020). FK 2020/000180. 
25 Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan (2022a).  
26 Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan (2022a).  
27 Den reviderade handläggningsprocessen ska bygga på förhållningssättet ”Våga prova” som för 
Försäkringskassans del innebär att identifiera fler personer som kan behöva rehabiliteringsinsatser och för 
Arbetsförmedlingens del att se möjligheterna för de individer som myndigheterna möter vid gemensam 
kartläggning.  
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rehabiliteringssamverkan beräknas finnas på plats i början av 2023. Myndigheterna 

utvecklar också ett nytt sätt för uppföljning av förstärkt samarbete. Det nya 

uppföljningssystemet beräknas finnas på plats 2023.28  

I maj 2022 redovisade också Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett 

Kunskapsmaterial som utvecklats i samråd med arbetsmarknadens parter. 

Kunskapsmaterialet ska kunna användas som ett stöd för Försäkringskassans 

handläggare när de ska bedöma en persons arbetsförmåga i ett normalt 

förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. I samband med redovisningen av 

kunskapsmaterialet framkom att det finns behov av en fortsatt utveckling av 

detsamma även efter uppdragets slut.29 Arbetsförmedlingen fick därför i uppdrag att 

fortsätta utveckla och förvalta Kunskapsmaterialet. 

6.2 Kommuner och regioner 
En väl fungerande samverkan med samtliga landets kommuner är centralt för att 

möta kundernas behov och för att Arbetsförmedlingens reformerade system ska 

fungera. Samverkan ska vara väl fungerande oavsett i vilken form 

Arbetsförmedlingen är närvarande i en kommun.30  

Arbetsförmedlingen strävar mot mer generella samverkansprocesser som inte är 

specificerade och uppdelade utifrån olika målgrupper eftersom det riskerar att leda 

till otydligheter. Myndigheten har därför arbetat för att utveckla en stödstruktur med 

endast en överenskommelse per kommun/kommunkluster eftersom det bidrar till 

ökad tydlighet utifrån de lokala förutsättningarna och klargör dessutom 

ansvarsfördelningen för aktörerna.31 På individnivå syftar de utvecklade 

överenskommelserna att bidra till en långsiktig varaktig försörjning och 

sysselsättning.  

Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner och Delegationen för unga och 

nyanlända till arbete (Dua) har Arbetsförmedlingen under 2022 utvecklat samverkan 

mellan myndigheten och kommunerna. Steget innebär en ny mall och handledning 

för överenskommelser mellan myndigheten och kommuner som lanserades på 

Arbetsförmedlingens hemsida i mars 2022.32 Denna första version av materialet 

kommer att fortsätta utvecklas gemensamt.33 En nationell stödstruktur för 

överenskommelser väntas leda till en ökad likvärdighet i service för kunden 

oavsett var denne är bosatt samt en ökad enhetlighet och tydlighet i myndighetens 

samverkansprocesser.34  

 
28 Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan (2022a), s.25.  
29 Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan (2022b). Uppdrag om stöd för bedömning av arbetsförmåga mot 
normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Återrapportering enligt regleringsbrevsuppdrag. 
Af-2021/0034 5760, FK 2021/007119. 
30 Arbetsförmedlingen (2021a). Likvärdig service i hela landet. Slutredovisning. Af-2021/00114021.  
31 Arbetsförmedlingen (2021b). Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete. Återrapport. Af-2021/0065 2282. 
32 www.arbetsformedlingen.se/kommuner.  
33 Arbetsförmedlingen (2022d). Samverkan med kommuner och Dua. Delredovisning 1. Af-2022/0036 1681.  
34 Arbetsförmedlingen (2021b), s.30–31.  

http://www.arbetsformedlingen.se/kommuner
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Överenskommelserna är även ett sätt för Arbetsförmedlingen att internt styra och 

följa upp samverkan. Arbetsförmedlingen kommer kunna följa en miniminivå i 

samverkansarbetet utifrån samverkansmodellen. Ett nationellt ställningstagande om 

de grundläggande ramarna för helheten underlättar således möjligheterna för mer 

effektiva och kvalitetssäkrade sätt att möta upp kunders behov.35 

Genom den kontinuerliga samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner finns 

också möjlighet att bedriva samverkan kring frågor som berör hälso- och sjukvård. 

En viktig funktion som hälso- och sjukvården utför är utfärdandet av medicinska 

underlag samt läkarintyg vid frånvaro i program.  

6.3 Samordningsförbund 
Sedan 2004 finns lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliterande 

insatser som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner 

och regioner att samverkan finansiellt genom att bilda lokala samordningsförbund.36. 

Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och 

rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.  

År 2020 fick Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett uppdrag som handlar om 

att myndigheterna ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för 

samordningsförbundens insatser.37 Med anledning av detta har myndigheterna under 

2021 arbetat för att bättre utnyttja potentialen som ges genom lagen om finansiell 

samordning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har exempelvis fortsatt 

arbetat med att stärka myndigheternas medlemsroll. Ett ökat ansvar från 

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans sida anses bidra till bättre engagemang, 

dialog och samverkan mellan alla parter. Myndigheterna har även medverkat till 

gemensamma aktiviteter i Nationella rådet för att öka förutsättningarna för att 

samtliga parter ska ta ett större ansvar.38 

För att kunna nyttja möjligheterna i lagstiftningen måste dock samverkan genom 

samordningsförbund ses som en naturlig del av myndigheternas ordinarie arbete. Det 

pågår därför ett kontinuerligt arbete hos myndigheterna i syfte att öka 

medvetenheten om samverkansformen och vikten av att påverka rollen som 

medlemmar i samordningsförbund.39 

 
35 Arbetsförmedlingen (2022d), s.13.  
36 Idag finns ett 80-tal samordningsförbund i hela Sverige och nästan alla kommuner ingår i ett 
samordningsförbund 
37 Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan (2021). Återrapportering för uppdrag om prioriterade målgrupper 
samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund. Återrapportering enligt 
regleringsbreven för 2021. Af- 2021/0012, FK 001385–2020. 
38 Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan (2021). 
39 Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan (2021), s.19. 
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6.4 Idéburna aktörer 
Idéburna aktörer inom civilsamhället har lång erfarenhet av att arbeta med 

exempelvis förstärkt arbetsträning och anpassade anställningar för personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen har stärkt sin samverkan med idéburna aktörer genom en 

nationell överenskommelse med arbetsgivarorganisationen Fremia. Målet är att 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter till 

behovsanpassat stöd.  

I samband med undertecknandet av den nationella överenskommelsen bildades en 

nationell samverkansgrupp för idéburen verksamhet inom det 

arbetsmarknadspolitiska området. Syftet är att skapa en struktur för strategiskt och 

långsiktig samverkan. Samverkansgruppen ska underlätta regionala och lokala 

initiativ och skapa förutsättningar för idéburna aktörer att ge anpassade insatser till 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att fler ska närma sig arbete eller 

studier.40  

Arbetsförmedlingen samverkar således med ett stort antal myndigheter och andra 

aktörer för att erbjuda individer ett samordnat stöd. Det pågår också ett kontinuerligt 

utvecklingsarbete inom samverkansområdet. 

7 Slutdiskussion  
Det är viktigt att Arbetsförmedlingen har insatser för individer med ohälsa som syftar 

till att personerna ska närma sig arbetsmarknaden. Det är också viktigt att 

myndigheten har en god samverkan med andra samhällsaktörer i syfte att bidra till 

att effektivisera stödet för individerna. En god samverkan med andra samhällsaktörer 

är inte minst viktig för personer som har behov som ligger utanför 

Arbetsförmedlingens ansvarsområde.  

Termen ohälsa används inom myndigheten vid en misstänkt varaktig ohälsa som kan 

innebära en funktionsnedsättning som i sin tur kan föranleda behov av insatser från 

förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning. 

Myndigheten säkerställer en process som innebär en bedömning av den inskrivnes 

behov av stöd genom den arbetsmarknadspolitiska bedömningen som är central för 

att bedöma arbetssökandes behov samt i vilken omfattning stöd behövs. Under 2022 

har Arbetsförmedlingen dessutom implementerat ett nytt arbetssätt där den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen kompletteras i förhållande till ohälsa 

och/eller funktionsnedsättning.  

Arbetsförmedlingen har ett brett stöd att erbjuda både för individer som behöver 

klargöra sina förutsättningar samt för de som är i behov av extra stöd. Förutom 

myndighetens ordinarie stöd i form av insatser och program planeras den nya 

 
40 Samverkan ger individen samlat stöd. Intranätet.  
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upphandlade tjänsten inom Arbetslivsinriktad rehabilitering steg till arbete att 

införas under 2022, denna tjänst kommer att följas upp kontinuerligt. Inom ramen 

för regeringsuppdrag om långtidsarbetslöshet är ett behovsprövat stöd också under 

utveckling för arbetssökande som saknar förutsättningar att kunna förstå, driva eller 

påverka sin process på Arbetsförmedlingen.  

I denna återrapport har exempel getts på uppföljning av kvinnor och män som har 

behov av att klargöra sina arbetsförutsättningar genom en uppföljning av tjänsten 

Introduktion till arbete. Ur ett jämställdshetsperspektiv kan konstateras att det var 

en högre andel kvinnor än män som deltagit i tjänsten. Den största gruppen som 

avslutat tjänsten fanns inom jobb – och utvecklingsgarantin. Inom jobb– och 

utvecklingsgarantin var det i sin tur vanligt att individen fortsättningsvis hade 

arbetsförberedande insatser, varför det finns det skäl att fortsätta följa upp individer i 

arbetsförberedande insatser. En kartläggning av arbetssökande med förhinder har 

även genomförts. Från denna framkom bland annat att många arbetssökande var 

förhindrade att söka arbete på grund av sjukdom.   

Konstateras kan även att Arbetsförmedlingen bedriver ett aktivt samverkansarbete 

med myndigheter och andra aktörer för att erbjuda individer ett samordnat stöd. Det 

pågår också ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom samverkansområdet.  
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Appendix 

Tabell 1. Fördelning utifrån olika variabler 180-dagar efter INAB, procent.    

  Ej funktionsnedsättning Funktionsnedsättning Totalt 

Antal 5 671 10 000 15 671 

Procent 36 64 100 

  Kvinnor Män Totalt 

Antal 9 179 6 492 15 671 

Procent 59 41 100 

  Inrikes född Utrikes född Totalt 

Antal 11 245 4 426 15 671 

Procent 72 28 100 

  Gymnasial utbildning eller högre Kortare eller saknar utbildning Totalt 

Antal 11 129 4 542 15 671 

Procent 71 29 100 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager 

 

Tabell 2. Fördelning av status utifrån olika variabler 180-dagar efter INAB, procent.  

  Arbete 
utan 
stöd 

Arbete 
med 
stöd 

Studier JOB Öppet 
arbetslös 

Arbetssökande  
med förhinder 

Övrigt Kontakt 
upphört 

Totalt 

Ej 
funktions- 
nedsättning 

6,1 5,5 3,6 40,3 11,4 8,6 12,3 12,2 100,0 

Funktions- 
nedsättning 

4,2 6,7 3,0 47,5 8,5 8,8 11,8 9,6 100,0 

Kvinnor 5,1 5,4 3,5 43,6 8,7 9,6 13,1 11,0 100,0 

Män 4,5 7,5 2,8 46,7 10,7 7,5 10,4 9,8 100,0 

Inrikes 5,3 5,5 3,8 41,9 9,0 9,3 13,5 11,7 100,0 

Utrikes 3,7 8,1 1,7 52,3 10,9 7,3 8,2 7,7 100,0 

Gymnasial 
utbildning 
eller högre 5,5 6,0 3,4 44,6 9,1 8,8 12,9 9,8 100,0 

Kortare 
eller saknar 
utbildning 

3,4 7,0 2,8 45,6 10,5 8,6 9,7 12,4 100,0 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager 
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