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1 Inledning 
Arbetsförmedlingen bedriver ett målinriktat arbete för att säkerställa att 

arbetsmarknadspolitiken bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad. Kvinnor och 

män ska ha samma tillgång till Arbetsförmedlingens verksamhet och verksamheten 

ska utformas så att kvinnors och mäns möjligheter att få ett arbete ökar av att delta i 

de olika insatserna och programmen. Som en del i arbetet att bidra till en mer 

jämställd arbetsmarknadspolitik avser Arbetsförmedlingen att kontinuerligt följa upp 

den befintliga verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.1  

Det är sedan länge känt att könsfördelningen inom de anställningsstöd som riktas till 

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga2 är ojämn. 

Denna rapport syftar till att se om kvinnor och män har samma tillgång till dessa stöd 

och också närmare se över, och försöka förklara, orsaken till den ojämna 

könsfördelningen inom det mest förekommande av dessa stöd − lönebidraget. Därtill 

studeras hur stor andel av kvinnorna, respektive männen, som fått ett arbete efter att 

de avslutat programmet samt om det finns några skillnader i effekter av att ha en 

anställning där ett lönebidrag utgår. Denna rapport ska ses som ett första steg i 

processen att närmare identifiera orsakerna till varför kvinnor och män har 

lönebidrag i så olika utsträckning. Ytterligare studier kommer att vara nödvändiga för 

att fastställa dessa orsaker. 

2 Lönebidragens utformning 
Under 2014 togs och pågick 65 200 beslut om anställning med lönebidrag för 43 400 

unika individer, vilket gör lönebidrag till det mest förekommande anställningsstödet 

riktat till personer med funktionsnedsättning. Syftet med riktade anställningsstöd är 

att genom ekonomisk kompensation stimulera efterfrågan på arbetskraft som står 

långt från arbetsmarknaden och som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En 

förklaring till att personer som har en nedsatt arbetsförmåga, och/eller varit utan 

arbete länge, har svårare än andra att få ett arbete är att deras produktivitet bedöms 

vara både lägre och mer osäker än andras. Arbetsgivaren upplever därmed att det är 

                                                             
1 Det här den andra rapporten som tittar på könsuppdelningen i arbetsmarknadspolitiska program. Den första 
rapporten handlade om könsuppdelningen i arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik (se Jans med flera 
2014). 
2 

Om inget annat anges avser ”personer med funktionsnedsättning” i denna text fortsättningsvis ”personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga”. 
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en risk att anställa dessa personer. Ett riktat stöd ska kompensera arbetsgivaren för 

att individen upplevs ha en lägre, eller mer osäker, produktivitet jämfört med andra 

och därigenom minska arbetsgivarens risk.   

Lönebidrag: regler och ekonomiska villkor gällande 2014 
 
Arbetsgivaren kan vara antingen privat eller offentlig och måste uppfylla ett antal 
krav: registrering i Skatteverkets arbetsgivarregister; inget näringsförbud, 
skatteskulder hos Kronofogden, eller betydande betalningsanmärkningar; 
kollektivavtal eller likvärdiga försäkringar. 
 
För att vara behörig till lönebidrag måste den arbetssökande ha fått en bedömning 
från Arbetsförmedlingen att det föreligger en funktionsnedsättning kopplad till 
hennes arbetsförmåga. I regel lämnas lönebidrag vid nyanställningar, men det kan 
också beviljas då den sökande återkommer till en anställning hos det aktuella 
företaget efter att ha varit sjukskriven med aktivitets- eller sjukersättning, eller att 
hen haft anställning med lönebidrag hos en annan arbetsgivare. Lönebidrag får som 
regel lämnas i längst fyra år. Om det efter särskild prövning bedöms motiverat med 
hänsyn till den anställdes arbetsförmåga kan en förlängning ske. Ett första beslut om 
lönebidrag får omfatta högst ett år. 
 
Den anställde ska ha lön och andra anställningsförmåner som följer av eller är 
likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Om kollektivavtal saknas ska arbetsgivaren 
uppvisa en handling där det framgår att arbetstagaren omfattas av likvärdigt 
försäkringsskydd som fordras enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska tillsammans 
med Arbetsförmedlingen, den anställde och den fackliga organisationen lägga upp en 
individuell överenskommelse. Överenskommelsen ska ha sådana inslag att den 
anställdes arbetsförmåga ges möjlighet att utvecklas och öka så att lönebidraget på 
sikt inte ska behövas. Den som har en anställning där lönebidrag lämnas har 
möjlighet att få stöd till arbetshjälpmedel från Arbetsförmedlingen under hela tiden 
som lönebidrag lämnas. Arbetsförmedlingen bestämmer lönebidragets storlek utifrån 
arbetssökandens lön och arbetsförmåga. Förutom lönebidraget kan arbetsgivaren i 
vissa fall få anordnarbidrag – en ersättning för särskilda kostnader – med upp till 70 
kronor per dag.  
 
Initiativet till lönebidrag kan tas av antingen arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen. 
Arbetsgivaren måste sedan skicka in en ansökan och om ansökan beviljas behöver 
arbetsgivaren varje månad begära att få ersättningen, som betalas månadsvis i 
efterskott. 

 
 

Med andra ord, lönebidraget ska kunna ges så att det under en övergångsperiod ska 

vara kostnadsneutralt för en arbetsgivare att anställa en person med 

funktionsnedsättning. Storleken på stödet beror dels på lönekostnaden för individen, 

dels på individens möjlighet att utföra arbetet. Stödet ska ge individen ökade 

möjligheter att visa upp sin arbetskapacitet för arbetsgivaren och samtidigt ge 
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nödvändig arbetslivserfarenhet. I kombination med stödet kan Arbetsförmedlingen 

även kompensera för kostnader som kan uppstå om arbetsplatsen behöver anpassas. 

Det befintliga regelverket för stödformen redovisas nedan. 

 

Anställningar med stöd kan dock innebära undanträngning av ordinarie 

anställningar i termer av dödvikts- och substitutionseffekt. Substitutionseffekten 

innebär att den person som kvalificerar sig för en subventionerad anställning anställs 

istället för en annan person. Detta behöver nödvändigtvis inte vara ett problem 

eftersom det kan finnas anledning att med hjälp av en subvention öka vissa gruppers 

jobbchanser även om det sker på bekostnad av andra (starkare) gruppers möjlighet 

att få ett arbete. Dödviktseffekter uppstår om arbetsgivare anställer samma person 

med stöd som hen skulle ha anställt även utan stödet. En annan negativ effekt som 

kan uppstå till följd av arbetsmarknadspolitiska insatser är så kallade 

inlåsningseffekter. Inlåsningseffekter uppstår i detta fall om stödet innebär att den 

jobbsökande och/eller Arbetsförmedlingen minskar sina ansträngningar att hitta ett 

arbete utan lönesubvention.3 Detta innebär att den jobbsökandes möjligheter att få 

ett osubventionerat arbete minskar som ett direkt resultat av anställningsstödet, trots 

att arbetslivserfarenhet i sig borde stärka möjligheten att få ett arbete. En 

förutsättning för att kunna få lönebidrag är att den arbetssökande bedöms ha en lägre 

produktivitet till följd av den nedsatta arbetsförmågan. Detta innebär att det inte kan 

förväntas att personen ska kunna få ett arbete med marknadsmässig lön och att 

inlåsningseffekten därmed inte bör uppstå på kort sikt. Över tid syftar dock stödet till 

att ge individen möjlighet att återfå sin produktivitet. Om stödet ges under en längre 

period än nödvändigt kan således inlåsningseffekter uppstå.  Det är en utmaning för 

arbetsmarknadspolitiken att utforma anställningsstöden så att inlåsnings- och 

dödviktseffekter undviks samtidigt som de ändamålsenliga substitutionseffekterna är 

tillräckligt stora.   

2.1  Lönebidragen har minskat sedan 2007 

Antalet deltagare i subventionerade anställningar har nästan fördubblats under 

2000-talet. Figur 1 visar hur volymen och fördelningen av de olika subventionerade 

anställningarna har förändrats över tid. Av figuren framgår att den största delen av 

de subventionerade anställningarna utgörs av den typ av stöd som riktar sig till 

                                                             
3 

Se t.ex. Calmfors m.fl. (2004) för en diskussion kring mekanismerna bakom inlåsningseffekter. 
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personer med funktionsnedsättning.4 Även antalet personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som kan anställas med 

subventioner har ökat under samma tid, framför allt till följd av reformerna inom 

sjukförsäkringen. Den största enskilda ökningen har dock skett bland nystartsjobb. 

Antalet personer som har en anställning med lönebidrag kulminerade under 2006 

och började minska 2008. Nedgången sammanföll med den generella 

återhållsamheten i samband med den ekonomiska krisen 2008−2009. När 

konjunkturen vände uppåt ökade många subventionerade anställningar men 

lönebidragen fortsatte att minska. Minskningen förklaras av att personer som 

tidigare hade lönebidrag nu i större utsträckning övergår till trygghetsanställningar5 

och nystartsjobb.6  

Figur 1 Utveckling av volymer, olika stödformer år 2004–2014, Antal deltagare. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen.  

 

                                                             
4 

De stöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning är lönebidrag, offentligt skyddat arbete, 
utvecklingsanställning, trygghetsanställning och skyddat arbete vid Samhall. Stöd som riktar sig till personer 
som varit utan arbete en lägre tid är särskilt anställningsstöd inom jobb- och utvecklingsgarantin samt 
nystartsjobb. Vidare finns anställningsstöd i form av instegsjobb som riktar sig till nyanlända invandrare.   
5 

Trygghetsanställningarna infördes 2006 och är avsett för sökande som inte bedöms kunna tillgodoses med 
andra stödformer. 
6 

Arbetsförmedlingen (2015). 
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Ojämn fördelning både i målgruppen och 
bland deltagarna 

3.1 Fler män än kvinnor får en funktionsnedsättningskod  
Lönebidraget riktas, liksom flera andra stöd, till personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga. Både till följd av de betydande kostnader som är 

förknippade med arbetsmarknadspolitiska åtgärder av detta slag7 och för att undvika 

negativa effekter såsom dödviktseffekter och inlåsning är det väsentligt att åtgärderna 

är begränsade till de mest behövande. För att säkerställa att så är fallet krävs en 

funktionsnedsättningsklassificering av Arbetsförmedlingen för att vara behörig.8 

Initiativet till att utreda förekomsten av funktionsnedsättning tas av den ansvarige 

handläggaren. Riktlinjerna när det gäller registrering av kod för funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga har varierat en del under årens lopp.9 Under vissa 

perioder har det funnits en viss återhållsamhet, och koden registrerades först då en 

anvisning till en insats som riktade sig mot personer med funktionsnedsättning var 

aktuell.10  Den rådande praxis när det gäller registrering av funktionsnedsättning är 

dock att det ska markeras så fort det finns belägg för att en funktionsnedsättning som 

kan kopplas till den arbetssökandes möjligheter att kunna ta ett arbete föreligger.11 

Även vilken typ av funktionsnedsättning det rör sig om registreras.  

I en del fall är funktionsnedsättningen uppenbar, i andra fall kan 

funktionsnedsättningen vara mer svåridentifierad. I sådana fall kan det också ta viss 

tid innan det blir aktuellt att undersöka om det föreligger en funktionsnedsättning. I 

de flesta fall krävs ett läkarutlåtande som beskriver funktionsnedsättningens 

omfattning. För att en kod ska registreras elektroniskt måste också den 

                                                             
7 

Den totala kostnaden för lönebidrag uppgick under 2013 till drygt 5,2 miljarder. Styckkostnaden uppgick till 
12 000 kronor. 
8 

Arbetsförmedlingen registrerar inte bara om en arbetssökande har en funktionsnedsättning utan även 
nedsättningens typ, se bilaga A för en redovisning av de olika kategorierna. 
9 

De förändrade riktlinjerna innebär att rapporten kommer att koncentrera analysen till det senaste året. 
10 

Det är inte odelat positivt att registrera en kod för funktionsnedsättning. Angelov och Eliason (2014a) påpekar 
att de personer som får en kod riskerar att stigmatiseras på arbetsmarknaden, och/eller så kan det påverka 
deras självuppfattning på ett negativt sätt. 
11 

Se Arbetsförmedlingens handläggarstöd ”Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 
utredning och kodning”, 2013-11-05. 
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arbetssökande acceptera kodningen.12 Studier visar att sannolikheten att få en 

konstaterad funktionsnedsättning ökar med inskrivningstid.13 

En förutsättning för en jämställd arbetsmarknadspolitik är att kvinnor och män har 

samma tillgång till de insatser och program som finns tillgängliga. Under 2014 var 49 

procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen kvinnor, men av de inskrivna med 

funktionsnedsättningskod var andelen något lägre, 45 procent. En förklaring till att 

kvinnor i lägre utsträckning har en funktionsnedsättningskod skulle kunna vara att 

det generellt tar längre tid att sätta en funktionsnedsättningskod för kvinnor, till 

exempel till följd av olikheter i vilken problematik som ligger till grund för 

funktionsnedsättningen och svårigheter med att identifiera dessa. Samtidigt visas i 

Arbetsförmedlingen (2015) att den genomsnittliga inskrivningstiden för att få en 

funktionsnedsättningskod under 2014 var kortare för kvinnor än för män, 243 dagar 

jämfört med 256 dagar. En annan förklaring skulle kunna vara skillnader i 

inskrivningstider och benägenheten att ta tillfälliga anställningar, vilket skulle kunna 

påverka arbetsförmedlares beslut att påbörja en utredning kring en 

funktionsnedsättning. Dessutom har kvinnor mindre sannolikhet att komma tillbaka 

till registrerad arbetslöshet när de har lämnat arbetslöshet för att börja någon form 

av arbete, dvs. det föreligger en mindre rundgångssannolikhet, se Harkman och 

Taslimi (2015). I fall handläggare tar hänsyn till rundgångssannolikheten i sina beslut 

att utreda om det föreligger en funktionsnedsättning så skulle det kunna vara en 

delförklaring varför färre kvinnor än män får en funktionsnedsättningskod. 

Bilden att kvinnor inte kodas i samma utsträckning som män förstärks av Angelov 

och Eliason (2014a). De finner att kvinnor är underrepresenterade bland de inskrivna 

med funktionsnedsättningskod när individkarakteristika såsom registerbaserad hälsa 

är kontrollerad för. Sammantaget indikerar detta att kvinnor och mäns möjligheter 

att få ta del av insatser riktade till funktionshindrade skiljer sig åt. 

3.2 Fler män än kvinnor tar del av lönebidragen 
Av de inskrivna som fått en funktionsnedsättningskod var det under 2014 44 000 

personer i anställning med lönebidrag någon gång under året. Endast 41 procent av 

                                                             
12 

Även om den arbetssökande därmed har möjlighet att motsätta sig att en kod registreras elektroniskt är detta 
inte vanligt förekommande, se Garsten och Jacobsson (2014). 
13 Se Johansson och Skedinger (2005, 2009), Holmqvist (2008) och Garsten och Jacobsson (2014) för 
fördjupade diskussioner av sådana samband. 
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de beslut som togs under året gällde kvinnor. En genomgång av data visar således att 

kvinnor inte enbart är underrepresenterade bland de med funktionsnedsättningskod 

utan också i lägre utsträckning tar del av de lönestöd som riktas till gruppen även när 

de ingår i målgruppen. Fördelningen mellan män och kvinnor med lönebidrag har 

varit densamma under lång tid.  

En genomgång av de observerbara egenskaperna bland de som har ett lönebidrag 

visar att kvinnorna generellt är äldre, och har högre utbildningsnivå än männen, se 

tabell 1. En intressant observation när det gäller åldersfördelningen är att det verkar 

vara mindre vanligt för kvinnor i åldersgruppen 25−34 att få lönebidrag jämfört med 

män. En förklaring till detta utfall skulle kunna vara att kvinnor är hemma med barn i 

större utsträckning än vad män är. Kvinnor med barn skulle därmed i större 

utsträckning vara hänvisad till att hitta andra möjligheter att kombinera arbets- och 

familjeliv, till exempel att jobba deltid. Även om det är möjligt att få lönebidrag för 

deltidsarbete, kan det vara mindre attraktivt för arbetsgivaren att ta på sig den 

administrativa kostnaden som det innebär att anställa en person med lönebidrag då 

den möjliga kompensationen blir mindre än när det varit fråga om en 

heltidanställning.14  

 
  

                                                             
14 För att få rätt till lönebidrag ska arbetsgivaren kunna intyga att den inte har näringsförbud eller skatteskulder 
som lämnats till Kronofogden, inte har betydande betalningsanmärkningar, samt har kollektivavtal eller tecknat 
försäkringar som i väsentliga delar är likvärdiga med kollektivavtalet i branschen. Storleken på lönebidraget är 
kopplad till den anställdes bruttolön. 
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Tabell 1. Individegenskaper för personer som har lönebidrag, nya och pågående beslut 
2014.  
  Män  Kvinnor  Totalt  

  Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Ålder           

  -24 år 3765 9,8 1442 5,4 5207 8,0

25-34 år 7527 19,6 3476 13,0 11003 16,9

35-44 år 7156 18,7 5753 21,5 12909 19,8

45-54 år 10160 26,5 9236 34,4 19396 29,8

55-59 år 5181 13,5 3935 14,7 9116 14,0

60-   år 4579 11,9 2973 11,1 7552 11,6

Summa 38368 100,0 26815 100,0 65183 100,0

Födelseland           

Utrikes 6836 17,8 4640 17,3 11476 17,6

Sverige 31532 82,2 22175 82,7 53707 82,4

Summa 38368 100,0 26815 100,0 65183 100,0

Utbildningsnivå           

Förgymnasial utbildning 14743 38,4 7574 28,2 22317 34,2

Gymnasium 19625 51,1 14123 52,7 33748 51,8

Eftergymnasial utb. < 2 år 1450 3,8 1778 6,6 3228 5,0

Högskola > 2 år 2550 6,6 3340 12,5 5890 9,0

Summa 38368 100 26815 100 65183 100

Källa: Arbetsförmedlingen.  
 

Även typ av funktionsnedsättning varierar mellan personer med lönebidrag vid en 

uppdelning på kön, se tabell 2. Kvinnorna är överrepresenterade bland de som har en 

rörelsenedsättning och bland personer med psykiska besvär medan männen i större 

utsträckning har en socialmedicinsk problematik eller inlärningssvårigheter.  
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Tabell 2. Kvinnor och män som påbörjat anställning med lönebidrag. Fördelat efter slag 
av funktionsnedsättning, Procent.  
Funktionsnedsättning 2014     

  Kvinnor Män Totalt 

Antal 17 858 26 116 43 974 

Rörelsenedsättning 42 33 37 

Psykisk 23 14 18 

Inlärningssvårigheter 11 20 16 

Socialmedicinsk 4 15 11 

Övriga 19 17 18 

Ej kod 0,4 0,5 0,5 

Källa: Arbetsförmedlingen.  

Not På grund av avrundning så summerar inte de angivna procenttalen alltid till 100. 

 
Andra faktorer som skulle kunna förklara att fördelningen mellan män och kvinnor 

skiljer sig åt är att viljan att anställa personer med funktionsnedsättning skiljer sig åt 

mellan olika yrkesgrupper, trots förekomsten av lönebidrag. I följande avsnitt går vi 

vidare med att belysa betydelsen av de olika strukturella skillnaderna mellan män och 

kvinnor med avseende på individegenskaper för att förklara de uppmätta 

skillnaderna i lönebidrag. 

3.3. Skillnaderna kvarstår även efter kontroll av 
observerbara egenskaper 
För att se i vilken utsträckning skillnader i observerbara egenskaper, som de angivna 

ovan, kan förklara könsfördelningen bland personer med lönebidrag skattas här flera 

regressioner. Mer i detalj kontrolleras för individegenskaper som ålder, utbildning 

och födelseland, variabler kopplade till den sökandes arbetslöshetshistorik, 

yrkesbakgrund och vilken slags funktionsnedsättning som har registrerats. 

Resultaten redovisas i tabell A1.  

Sammantaget visar resultaten att även om man tar hänsyn till systematiska skillnader 

mellan kvinnor och män med funktionsnedsättningskod kvarstår en könsskillnad 

med avseende på vem som blir lönebidragstagare. Den faktiska fördelningen, där 59 

procent av lönebidragen går till män och 41 procent till kvinnor (59/41), utjämnas 

marginellt då man väljer att inkludera allt fler kontrollvariabler. Förutom de redan 

nämnda kontrollvariablerna har vi även valt att ta i beaktning att det kan vara fler 

kvinnor än män i målgruppen, det vill säga bland de med funktionsnedsättningskod, 

som i stället hittat arbete utan stöd (och därmed inte blev aktuella för 
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lönesubventioner); med en sådan kontroll kan fördelningen pressas ned en aning. Vi 

ser även på olikheter i anvisningar till lönebidrag som kan kopplas till en möjlig 

skevhet bland enskilda handläggare genom att inkludera kontroller för vilken 

handläggare individen har haft. På marginalen verkar denna aspekt ha betydelse då 

skillnaden i könsbiasen går ned ytterligare en aning. Sammantaget lyckas vi som mest 

att trycka ned könsskillnaden till 56/44. En möjlig förklaring till den ojämna 

fördelningen inom lönebidragen skulle kunna vara att kvinnor i stället är 

överrepresenterade inom andra lönestöd riktade till personer med 

funktionsnedsättning. Så är dock inte fallet, vilket framgår av resultaten i 

Arbetsförmedlingen (2015). Detsamma visas också i skattningarna som redovisas i 

tabell A2 där även andra former av lönestöd ingår i utfallsvariabeln. 

Därmed kvarstår frågan vad som ligger bakom den resterande könsskillnaden. En 

förklaring skulle kunna vara att kvinnor i större utsträckning jobbar inom den 

offentliga sektorn än män, främst inom vård och omsorg. Nära hälften av de 

sysselsatta kvinnorna återfinns i den offentliga sektorn jämfört med mindre än var 

femte bland männen enligt siffror från SCB:s Arbetskraftsundersökning. När det 

gäller lönebidrag så visar en genomgång att majoriteten av personerna som har 

lönebidragen har fått en anställning i den privata sektorn. Detta gäller både för män 

och för kvinnor, 75 respektive 61 procent återfinns i den privata sektorn, se tabell 3 

(privata sektorn utgörs här av enskilda företag och ”annan arbetsgivare”).  

Tabell 3. Andelen anställda uppdelade efter kön med lönebidrag fördelat efter 
arbetsgivarkategori, 2014, Procent.  
  Män Kvinnor

Arbetsgivarekategori Procent Procent

Statlig myndighet 1,0 1,7

Allmännyttig organisation 10,0 16,4

Kommun 10,1 16,2

Landsting 0,6 1,7

Institution 0,2 0,4

Försäkringskassa 0,0 0,1

Affärsdrivande verk 2,9 2,7

Enskilt företag 62,3 48,0

Annan arbetsgivare 13,0 12,8

Totalt 100,0 100
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Vi har utfört beräkningar där antalet anställda kvinnor med lönebidrag i offentlig 

sektor och privat sektor relateras till det totala antalet anställda kvinnor i respektive 

sektor. Det visar sig att 1,1 procent av offentligt anställda kvinnor hade fått 

lönebidrag. För den privata sektorn är motsvarande siffra 1,4 procent. En 

motsvarande jämförelse bland männen visar däremot på ett omvänt förhållande, med 

2,5 procent av männen anställda inom den offentliga sektorn som hade lönebidrag, 

och 1,7 procent i den privata sektorn. Detta indikerar två saker: för det första, kvinnor 

har lägre andelar med lönebidrag än vad män har oavsett om de jobbar i offentlig 

eller privat sektor. För det andra så är det anmärkningsvärt att relationen mellan 

andelen i offentlig respektive privat sektor som har fått lönebidrag är det omvända 

mellan män och kvinnor. Män som anställs i den offentliga sektorn verkar ha större 

möjligheter (det vill säga mer än dubbelt så stor chans) att få lönebidrag än kvinnor.  

Det är något för tidigt att dra några långtgående slutsatser utifrån dessa resultat. Det 

skulle kunna vara så att offentlig sektor är mindre benägna att anställa personer med 

lönebidrag eller att Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivare skiljer sig mellan 

offentlig och privat sektor. Till exempel kan det vara mindre byråkratiskt att ta 

kontakt med arbetsgivare som inte har alltför många anställda. En sådan 

förklaringsansats går dock emot resultatet att det verkar vara lättare för männen att 

hitta anställning med lönebidrag inom den offentliga sektorn. Som vi har nämnt 

tidigare skiljer sig män och kvinnor med avseende på typ av funktionsnedsättning, se 

tabell 2, samt med avseende på yrken. Det krävs därmed mer analys för att kartlägga 

och förklara dessa resultat.  

4 Hur påverkas möjligheten att få arbete 
av att ha lönebidrag? 
Förutom att kvinnor och män ska ha möjlighet att ta del av arbetsmarknadspolitiken i 

lika stor utsträckning är det viktigt att insatserna är utformade så att både kvinnors 

och mäns möjligheter att få ett arbete ökar av att delta i insatsen. 

4.1 Andel kvinnor och män av dem som hade lönebidrag 
som fått arbete under 2014  
Normalt lämnas stöd i upp till fyra år men om det finns behov kan stödet ges även 

under längre tid.15 Eftersom stödet vanligtvis ges under en lång period är antalet 

                                                             
15 

Ett första beslut om lönebidrag får omfatta högst ett år. 
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personer som lämnar lönebidrag under sitt första år förhållandevis litet. I stället kan 

man studera hur många personer som lämnar lönebidrag under ett år i förhållande 

till det genomsnittliga antalet anställda med lönebidrag per månad, se tabell 4.  

Tabell 4.  Antal kvinnor och män (16−64 år) som gått från lönebidrag till arbete utan stöd 

fördelat efter ny anställning. Antal övergångar i procent av det genomsnittliga antalet 
deltagare.  
Lämnat till arbete utan stöd 2014     

  Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidareanställning 176 337 513 

Tidsbegränsad anställning 26 53 79 

Fortsatt anställning samma arbetsgivare 81 182 263 

Fått anställning inom Samhall 53 94 147 

Deltidsarbetslös 46 18 64 

Timanställda 100 83 183 

Tillfälligt arbete 66 158 415 

Ombytessökande 172 243 399 

Summa 720 1 168 1 888 

Källa: Arbetsförmedlingen.  

 
Antalet övergångar till arbete utan stöd uppgick till 1 888 personer under 2014, vilket 

motsvarar 4,3 procent av det totala antalet individer med lönebidrag på 43 947 (se 

tabell 2). För kvinnor var andelen något lägre, 4 procent (720/17858), medan den för 

män motsvarade 4,5 procent (1168/26116). Det bör noteras att detta utfallsmått kan 

anses vara något trubbigt. Eftersom vi här främst är intresserade av skillnaden i utfall 

mellan kvinnor och män är detta dock av mindre vikt, så länge det inte förekommer 

systematiska avvikelser i måttet med avseende på kön.  

4.2 Effekter på möjligheten att få ett arbete av att ha 
lönebidrag 
Syftet med lönebidrag, liksom med andra anställningsstöd, är att öka den 

arbetssökandes möjligheter att få ett osubventionerat arbete. Jämfört med andra 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder har anställningsstöd (som nystartsjobb riktade till 

långtidsarbetslösa) generellt uppvisat de största effekterna när det gäller att förbättra 

personers möjligheter att få ett jobb utan anställningsstöd.16  När det gäller 

anställningsstöd riktade till personer med funktionsnedsättning visar Angelov och 

                                                             
16 

Se översikt i Calmfors m.fl. (2002) för en jämförelse av svensk arbetsmarknadspolitik. Grubb och Martin 
(2001) finner liknande resultat för OECD-länderna. 
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Eliason (2014b) på stora positiva effekter för programdeltagarna i flera avseenden. 

De får högre förvärvsinkomst, disponibel inkomst och sysselsättning på både kort och 

medellång sikt. De positiva effekterna av programdeltagandet på sysselsättningen är 

sannolikt en konsekvens av att programmen i sig innebär att deltagarna har 

sysselsättning och arbetsinkomst i större utsträckning än jämförelsepersonerna. När 

det gäller osubventionerad sysselsättning visar studien på negativa effekter, fem år 

efter lönebidragets start har deltagarna tio procentenheters lägre sannolikhet att ha 

ett arbete utan stöd jämfört med jämförelsegruppen.17 De negativa effekterna tyder 

på att lönebidraget har en inlåsningseffekt. Med andra ord verkar programdeltagarna 

bli kvar i subventionerade arbeten längre tid än nödvändigt, troligen på grund av 

minskade ansträngningar att hitta ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. 

När det gäller de samlade effekterna visar Angelov och Eliason (2014b) inga 

signifikanta könsskillnader förutom för förekomst av sjuk- eller aktivitetsersättning.18 

Dessa effekter är emellertid svårtolkade. För män finns ett positivt samband vid 

programstarten (det vill säga sannolikheten att få sjuk- eller aktivitetsersättning är 

högre för deltagarna än för icke-deltagarna). Från och med två år efter 

programstarten är dock effekterna för män negativa. För kvinnor däremot är 

effekterna positiva för alla år, och dessutom är effekterna nära programstarten större 

än för män. Dessa skillnader mellan män och kvinnor ska inte nödvändigtvis tolkas 

som att programmen är bättre för män än för kvinnor utan skulle kunna förklaras av 

de stora skillnaderna mellan män och kvinnor avseende typ av funktionsnedsättning, 

se tabell 2. Exempelvis har en större andel av kvinnorna rörelsehinder och psykiska 

funktionsnedsättningar. För båda dessa typer av funktionsnedsättningar kan 

arbetstiden i sig utgöra ett hinder och därför kan kombination av lönebidrag och 

sjuk- eller aktivitetsersättning vara mer vanligt förekommande, vilket också påpekas 

av Angelov och Eliason (2014b). Sammantaget finns det inget som tyder på att 

effekten av att ha anställning med lönestöd skiljer sig markant mellan kvinnor och 

män. 

Det finns inga studier som beräknar dödviktseffekterna av anställningsstöd riktade 

till individer med en funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga 

                                                             
17

 Effekter bör betraktas som relativt betydande eftersom andelen med osubventionerad anställning bland 
deltagarna är 31 procent (för lönebidrag). 
18 

Försäkringskassan ansvarar för beslut och utbetalning av sjuk-och aktivitetsersättning, och för att få 
ersättning krävs en minskad arbetsförmåga på åtminstone 25 procent, se Försäkringskassan (2013). 
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men eftersom risken för dödvikt minskar ju längre från arbetsmarknaden som 

individerna befinner sig är det troligt att dödviktseffekterna är små.  

5 Avslutande diskussion 
En träffsäker arbetsmarknadspolitik förutsätter att rätt insats ges till rätt person. En 

jämställd arbetsmarknadspolitik innebär också att kvinnor och män ska ges samma 

möjligheter att ta del av de verktyg som finns inom arbetsmarknadspolitiken. 

Dessutom ska de olika insatserna och programmen vara utformade så att de ökar 

både kvinnors och mäns möjligheter att få ett arbete på ett effektivt sätt.  

Det är sedan länge känt att könsfördelningen bland de som har lönebidrag är ojämn. 

Endast omkring 40 procent av lönebidragen har under de senaste åren gått till 

kvinnor, detta trots att 49 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen är kvinnor. 

Lönebidraget riktas, liksom flera andra stöd, till personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga.  2014 var endast 45 procent av de inskrivna med 

funktionsnedsättningskod kvinnor. Detta indikerar att kvinnor inte har samma 

tillgång till det befintliga stödet. Orsakerna till detta behöver utredas vidare. Det är 

möjligt att det nya regelverket när det gäller fastställandet av funktionsnedsättning19 

kommer att förändra den snedfördelning som har observerats. Samtidigt är det 

viktigt att komma ihåg att en registrering av en funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga ska vara kopplad till individens arbetsmarknad; se kapitel 3 i 

Arbetsförmedlingen (2015) för en diskussion kring bedömningen av arbetsförmåga. 

Kvinnor och män möter olika arbetsmarknader med avseende på branscher, 

tillgången till heltidsanställningar och så vidare, vilket i sin tur kan leda till 

systematiska skillnader i kodningen av funktionsnedsättning. 

Kvinnor är inte enbart underrepresenterade i målgruppen utan får också i lägre 

utsträckning ta del av lönebidragen. Det skulle potentiellt kunna finnas flera 

förklaringar till varför kvinnor i målgruppen är underrepresenterade bland 

deltagarna med lönebidrag. Rapporten visar dock att även när man tagit hänsyn till 

observerbara skillnader mellan grupperna kvarstår skillnaden i deltagande mellan 

män och kvinnor. Det som kvarstår att följa upp mer i detalj är betydelsen av 

skillnader bland arbetsgivare när det gäller benägenheten att anställa kvinnor och 

män med lönebidrag. Kvinnor i offentlig sektor har i lägre utsträckning en anställning 

                                                             
19 Se Arbetsförmedlingens handläggarstöd ”Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 
utredning och kodning”, 2013-11-05. 
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med lönebidrag än kvinnor i privat sektor. Det motsatta förhållandet gäller för män. 

Det är en intressant observation utifrån perspektivet att kvinnor i så stor utsträckning 

arbetar i den offentliga sektorn, 46 procent av de sysselsatta kvinnorna återfinns där.  

Resultaten av Arbetsförmedlingens uppföljningar visar förvisso att andelen 

övergångar till arbete utan stöd var något större bland männen, men effektstudien av 

Angelov och Eliason (2014b) visar att det inte finns några skillnader när det gäller 

effekten av programmet med avseende på osubventionerat arbete. Det finns således 

inga belägg för att lönebidrag bör ges till män i större utsträckning än kvinnor utifrån 

ett effektivitetsperspektiv. Angelov och Eliason (2014b) indikerar att det finns 

inlåsningseffekter både bland män och bland kvinnor (vilket skulle betyda att många 

deltagare är kvar i insatsen längre än nödvändigt). Att förkorta tiden för stödet eller 

säkerställa att behovsbedömningarna när det gäller lönebidraget blir mer träffsäkra 

skulle möjligen vara åtgärder som minskade inlåsningseffekterna. 

En konsekvens av en ojämn könsfördelning, som inte nämnts tidigare i rapporten, är 

att systematiska skillnader i könsfördelning av lönebidrag, liksom övriga 

anställningsstöd, kan påverka evalueringen av andra arbetsmarknadspolitiska 

program. I figur A1 visas resultaten från effektutvärderingen av arbetspraktik. 

Figuren visar att skillnaderna mellan män och kvinnor är relativt små, och effekterna 

delvis bättre för kvinnor, när man endast tar med arbeten utan stöd som 

utfallsvariabel. Genom att även inkludera arbeten med stöd och nystartsjobb i 

utfallsvariabeln förändras dock bilden markant och effekterna framstår som (mycket) 

bättre för män än för kvinnor under senare år. Med andra ord, bedömningen av 

arbetsmarknadspolitiska program med avseende på utflöde till arbete för olika 

grupper styrs i viss mån av systematiska skillnader i vilka som får subventionerade 

arbeten. Detta är något som bör tas i beaktande vid olika resultatredovisningar som 

görs av de olika programinsatserna på Arbetsförmedlingen. Det gör det ännu mer 

relevant att reda ut de bakomliggande orsakerna till ojämlikheten inom 

anställningsstöden som är riktade till personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga. 

En effektiv arbetsmarknadspolitik innebär att rätt person ska få rätt insats. Det är 

därför svårt att avgöra om en precis 50/50 fördelning är den mest optimala 

fördelningen av ett arbetsmarknadspolitiskt program, men det går däremot att 

konstatera att 40/60 är en alltför ojämn fördelning. Arbetsförmedlingen bör sträva 
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efter att uppnå en så jämn fördelning som möjligt samtidigt som effektiviteten är så 

hög som möjligt.   

Referenser 
Angelov N och Eliason M (2014a), ”Vilka arbetssökande kodas som 
funktionshindrade av Arbetsförmedlingen?”, IFAU Working Paper 2014:22, Uppsala. 

Angelov N och Eliason M (2014b), ”Lönebidrag och skyddat arbete: en utvärdering av 
särskilda insatser för sökande med funktionsnedsättning”, Working Paper 2014:24, 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala. 

Arbetsförmedlingens handläggarstöd ”Funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga − utredning och kodning”, 2013-11-05. 

Arbetsförmedlingen (2015), Arbetsmarknadspolitiska program, Årsrapport 2014, 
Arbetsförmedlingen, Stockholm. 

Calmfors L, Forslund A och Hemström M (2002), ”Vad vet vi om den svenska 
arbetsmarknadspolitikens sysselsättningseffekter?”, Rapport 2002:8, Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala. 

Calmfors L, Forslund A och Hemström M (2004),  “The Effects of Active Labour 
Market Policies in Sweden: What Is the Evidence?”, i J. Agell, M.J. Keen och A.J. 
Weichenreider (red.), “Labor Market Institutions and Public Regulation”, Cambridge, 
MA: MIT Press. 

Försäkringskassan (2013), ”Sjukersättning”, Faktablad 2013-12-19. 

Garsten Ch och Jacobsson K (2014), “Sorting people in and out: The plasticity of the 
categories of employability, work capacity and disability as technologies of 
government”, Ephemera: Theory and Politics in Organization, Vol. 13, 825−850. 

Grubb D och Martin J P (2001), “What works and for whom: A review of OECD 
countries’ experiences with active labour market policies”, Swedish Economic Policy 
Review 8(2):9-56. 

Harkman, A och Taslimi M (2014), ”Vad har hänt med rundgången på 
arbetsmarknaden? − En undersökning av återkommande arbetslöshet under 
perioden 1992−2012”, Arbetsförmedlingen Ura 2015:3. 

Holmqvist M (2008), “Creating the Disabled Person: A case study of recruitment to 
‘work for the disabled’ program”, Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 
10, 191−207. 

Jans A-C, Taslimi M & Thorsén Y (2014), Jämställdhetsanalys av två 
arbetsmarknadspolitiska program, Bilaga till Arbetsmarknadsrapport 2014, 
Arbetsförmedlingen, Stockholm.  



Sida: 20 av 24 

Lönebidrag – en jämställdhetsanalys 

Johansson P och Skedinger P (2005), “Are objective, official measures of disability 
reliable?”, IFAU Working Paper 2005:14, Uppsala. 

Johansson P och Skedinger P (2009), “Misreporting in register data on disability 
status: evidence from the Swedish Public Employment Service”, Empirical 
Economics, Vol. 37, 411–434. 
 
 
 
 

Bilagor 
 

Bilaga A: Funktionsnedsättningskoder 
 
Arbetsförmedlingens använder följande klassificering av funktionsnedsättning som 
medför minskad arbetsförmåga: 
 
• Hjärt-, kärl-, och/eller lungsjukdom (kod 11) 
• Hörselskada eller dövhet (kod 20–22) 
• Synskada (kod 30–32) 
• Rörelsehinder (kod 40–42) 
• Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättning (kod 51) 
• Psykiskt funktionsnedsättning (kod 61) 
• Generella inlärningssvårigheter (kod 71) 
• Socialmedicinskt funktionsnedsättning (kod 81) 
• Astma, allergi och överkänslighet (kod 91) 
• Dyslexi och specifika inlärningssvårigheter (kod 92) 
• Förvärvad hjärnskada (kod 93) 
• Funktionsnedsättningskod för unga personer med funktionsnedsättning (kod UF) 
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Tabell A1. Könsskillnader i sannolikheten att få lönebidrag för personer med registrerad 
funktionsnedsättning i Af-register (gäller året 2014). 

 
Standardfelen i parantes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Förutom de ovan redovisade kontrollvariablerna ingår i alla skattningar Kontroller 
för län där den arbetssökande är bosatt. Dataunderlaget har tagits fram utifrån en kodning som betingar på att personen har en 
funktionsnedsättningskod vid uttagstillfället (personer som fick en kodningen efter uttagstillfället har plockats bort). Därutöver så betingas på 
att personen finns med under 2014; här görs inga restriktioner kring om personen har haft lönestöd vid tidpunkten för data uttaget. Det ingår 
endast personer med registrerad ssyk-kodning. 
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Huvudfokus i ovanstående redovisning av regressionsskattningar ligger på 
indikatorvariabeln som markerar kön; de andra variablerna som successivt förs in 
fungerar som kontrollvariabler för att testa hur stabil könsskillnaden är. Det kan dock 
vara intressant att rikta uppmärksamhet på en del av koefficientskattningarna. 
Sannolikheten att få en lönesubvention stiger med ålder, dock är den inte linjär utan 
avtar betydelsen av ålder efter hand, det vill säga det är fråga om ett konkavt förlopp. 
Personer födda i ett land utanför Norden (vilket i praktiken är utomeuropeiskt födda) 
har en signifikant mindre sannolikhet än inrikes födda att få lönebidrag. Att ha 
gymnasial utbildning är förknippad med en större sannolikhet att få lönebidrag, 
jämfört med personer som har förgymnasial utbildning eller eftergymnasial 
utbildning. När det gäller den enskildes arbetslöshetshistorik så framgår att 
arbetssökande med många inskrivningsperioder har lägre sannolikhet att få 
lönebidrag. Däremot har längden på inskrivningen inom en inskrivningsperiod ett 
positivt samband med att få lönesubvention. Även tiden som har gått sedan den 
arbetssökande fick sin funktionsnedsättning registrerad är förknippad med en högre 
sannolikhet att få lönebidrag, men är sambandet avtagande (konkavt).  När det gäller 
yrken så har arbetssökande som jobbat inom lant-/skogsbruk/fiske, samt 
byggverksamhet/tillverkning signifikant högre sannolikhet att få ett lönebidrag. 
Slutligen, i fråga om vilka former av funktionsnedsättning som verkar spela roll för 
att få lönebidrag så sticker kodningar kopplade till somatiska, psykiska, missbruk och 
kognitiva aspekter ut; personer med dessa funktionsnedsättningar verkar ha en 
mindre (!) sannolikhet att få lönesubvention. 
 
Sammantaget visar resultaten en (mycket robust) könsskillnad när det gäller vem 
som får lönebidrag. Det vill säga, skillnader med avseende på kön kvarstår även efter 
att man kontrollerar för individegenskaper som ålder, utbildning och födelseland, 
variabler kopplade till den sökandes arbetslöshetshistorik, dess yrkesbakgrund och 
vilken slags funktionsnedsättning som har registrerats. Relationen män vs. kvinnor 
som får lönebidrag kan beräknas genom att se på konstanten och indikatorn för 
kvinnor i kolumn (1): 0.0961/(0.0961+(0.0961-0.0276)), som ger en relation 58,4 vs. 
41,6 till männens fördel. Då man kontrollerar för bakomliggande (individ-) faktorer 
ändras denna relation i den grad indikatorn för kvinnor ändras. Referenskategorin 
förblir konstanten från kolumn (1) 0.0961, men där man i ovanstående algoritmen 
ändrar värdet som gäller koefficienten för kvinnor i respektive OLS-skattning. 
Relationen män vs. kvinnor ser då ut som följer: kolumn (2): 61,1 vs. 39,9; kolumn 
(3): 58,4 vs. 41,6; kolumn (4): 59,0 vs. 41,0; kolumn (5): 57,8 vs. 42,2; kolumn (6): 
55,7 vs. 44,3; kolumn (7): 57,4 vs. 42,6.  
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Tabell A2. Könsskillnader i sannolikheten att få arbete med stöd för personer med 
registrerad funktionsnedsättning i Af-register (gäller året 2014).

 
Standardfelen i parantes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Förutom de ovan redovisade kontrollvariablerna ingår i alla skattningar Kontroller 
för län där den arbetssökande är bosatt. Dataunderlaget har tagits fram utifrån en kodning som betingar på att personen har en 
funktionsnedsättningskod vid uttagstillfället (personer som fick en kodningen efter uttagstillfället har plockats bort). Därutöver så betingas på 
att personen finns med under 2014; här görs inga restriktioner kring om personen har haft lönestöd vid tidpunkten för data uttaget. Det ingår 
endast personer med registrerad ssyk-kodning. I utfallsvariabeln ingår lönebidrag (skat=42), trygghetsanställning (skat=39), 
utvecklingsanställning (skat=38) och offentligt skyddat arbete (skat=43). 
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Könsskillnaden består även när vi väljer att ta med alternativa former av 
lönesubventioner, det vill säga förutom lönebidrag även om personer bland 
målpopulationen i vårt datauttag fick trygghetsanställning, utvecklingsanställning 
eller offentligt skyddat arbete. Det visar sig dock att de systematiska skillnaderna 
kvarstår. Liksom för lönebidrag kan relationen män vs. kvinnor som får arbete med 
stöd beräknas genom att se på konstanten och indikatorn för kvinnor som ges i 
kolumn (1): 0.177/(0.177+(0.177-0.0513)), som ger en relation 58,5 vs. 41,5 till 
männens fördel. Då man kontrollerar för bakomliggande (individ-) faktorer ändras 
denna relation i den grad indikatorn för kvinnor ändras. Referenskategorin förblir 
konstanten från kolumn (1) 0.177, men där man i ovanstående algoritmen ändrar 
värdet som gäller koefficienten för kvinnor i respektive OLS-skattning. Relationen 
män vs. kvinnor ser då ut som följer: kolumn (2): 56,5 vs 43,5; kolumn (3): 58,0 vs. 
42,0; kolumn (4): 57,8 vs. 42,2; kolumn (5): 56,7 vs. 43,3; kolumn (6): 55,6 vs. 44,4; 
kolumn (7): 56,7 vs. 43,4.  
 
Vi har också testat att lägga till nystartsjobb i utfallsvariabeln, det vill säga att mäta 
sannolikheten att gå till lönebidrag (skat=42), trygghetsanställning (skat=39), 
utvecklingsanställning (skat=38), offentligt skyddat arbete (skat=43) eller 
nystartsjobb (skat=33). Det har ingen betydelse för resultaten. 

  
 
Figur A1. Män och kvinnor som deltar i arbetspraktik. Effekter ett år efter programstart. 
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