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Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga 

Återrapportering enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2018, avsnitt 3.10: 
Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga.  
 
”Arbetsförmedlingen ska utreda om termen nedsatt arbetsförmåga, så som den 
används i arbetsmarknadspolitiken, påverkar de personer som berörs och i så fall 
på vilket sätt. Om behov finns bör förslag lämnas på ett alternativt språkbruk och 
konsekvenserna av en eventuell förändring belysas. Uppdraget ska redovisas till 
regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 november 2018.” 
 
Beslut i detta ärende har fattats av överdirektör Maria Mindhammar. Ärendet har 
föredragits av Emanuel Mörk. I den slutliga handläggningen har Maria Kindahl 
medverkat. I arbetet har även Joel Phalén deltagit.  
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Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen har genomfört en översyn av termen nedsatt arbetsförmåga 

inom arbetsmarknadspolitiken. Av översynen framgår att personer som berörs av 

termen påverkas av den. Vissa personer som direkt är berörda av den anser att den är 

rimlig. Andra anser att den är nedsättande. Funktionshindersrörelsen är kritisk till 

termen. Sammantaget görs bedömningen att termen i en del fall har en negativ 

påverkan på personer som är direkt berörda. Termen kan också ha en negativ 

påverkan på den allmänna bilden av personer med funktionsnedsättning. Termen har 

också beskrivits som generaliserande och att den fokuserar för mycket på 

begränsningar.  

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att det behövs ett nytt språkbruk och föreslår 

att termen nedsatt arbetsförmåga avskaffas, såsom den används inom 

arbetsmarknadspolitiken idag.  

Det idag existerande språkbruket har, i tillägg till att det uppfattas nedsättande, en 

bristande förklaringskvalitet. Språkbruket bör istället ta utgångspunkt i den faktiska 

situation som råder när en person får stöd eller anpassningar på grund av en 

funktionsnedsättning. Detta innebär att Arbetsförmedlingen väljer att inte föreslå 

någon ersättningsterm. Arbetsförmedlingen har funnit att det är svårt att identifiera 

en enskild term för att beskriva de många gånger skiftande och komplexa 

förutsättningar och behov av insatser som kan finnas på grund av en 

funktionsnedsättning. Istället behöver språkbruket variera för att i varje enskild 

situation kunna beskriva det som faktiskt avses.   

Konsekvenser av ett förändrat språkbruk innefattar bland annat förändringar av 

Arbetsförmedlingens utredning av funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga.  
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Uppdraget 

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrev för 2018 i uppdrag att utreda termen nedsatt 

arbetsförmåga. Syftet med denna rapport är att svara på frågan om och hur personer 

som berörs av termens användning inom arbetsmarknadspolitiken påverkas och om 

behov finns lämna förslag på förändring av språkbruk samt belysa konsekvenserna av 

en eventuell förändring.  

I propositionen 2016/17:188 om Nationellt mål och inriktning för 

funktionshinderspolitiken föreslog regeringen att Arbetsförmedlingen skulle göra en 

översyn av termen. Regeringen konstaterade att det bland annat från 

funktionshindersrörelsen och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning framhållits risker för diskriminering när termen används 

på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta ansåg regeringen översynen som 

angelägen.1  

 

1.2 Avgränsningar 

Denna översyn avgränsas till att behandla termen inom och i anslutning till de delar 

av det arbetsmarknadspolitiska regelverket som avser insatser som särskilt riktas till 

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. De regleras 

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

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.   

Personer som direkt berörs är följaktligen de personer som Arbetsförmedlingen har 

bedömt ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Eftersom 

den nedsatta arbetsförmågan ska vara en konsekvens av en funktionsnedsättning är 

det rimligt att anta att personer med funktionsnedsättning, i en vidare bemärkelse, 

indirekt kan beröras och påverkas av termens användning.   

2 Användning av termen nedsatt arbetsförmåga 

2.1 Nedsatt arbetsförmåga i arbetsmarknadspolitiken 

Arbetsförmedlingen bedömer om en person har en funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga. Detta sker efter en utredning och syftet är att personen så 

tidigt som möjligt ska få adekvat stöd i processen att söka arbete, vilket leder till att 

tiden fram till arbete kan förkortas. Syftet är också att personen ska få tillgång till de 

insatser och program som är reserverade för denna grupp. I en stor majoritet av 

                                                           
1 Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Sida 38. 
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fallen sker också en elektronisk registrering av förekomsten av funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga. Denna görs för att underlätta vid planering och 

uppföljning av insatser, för beräkning av resursbehov och för att få fram 

statistikunderlag inför återrapporteringar. En individ kan dock neka till elektronisk 

registrering utan att detta påverkar möjligheten till stöd eller insatser.2  

Nedsatt arbetsförmåga ska vara en konsekvens av en funktionsnedsättning och det är 

den nedsatta arbetsförmågan som ska kompenseras med Arbetsförmedlingens 

insatser. 

Den statliga utredningen ”Sänkta trösklar, högt i tak - arbete, utveckling, trygghet” 

(SOU 2012:31, den så kallade FunkA-utredningen) beskriver termen nedsatt 

arbetsförmåga. Först beskrivs termerna funktionsnedsättning och funktionshinder 

eftersom beskrivningen av nedsatt arbetsförmåga utgår från dessa. De två första 

termerna är hämtade från Socialstyrelsens termbank. 

”Funktionsnedsättning. Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En 

funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller 

förvärvad skada. Sådana sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.” 

”Funktionshinder. Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 

Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i 

arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det 

handlar framför allt om bristande tillgänglighet i omgivningen.” 

Därefter  beskriver man termen nedsatt arbetsförmåga.  

”Termen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga används inom 

arbetsmarknadspolitiken. Innebörden av termen är att en person som har en funktionsnedsättning kan komma i 

kontakt med funktionshindrande miljöer som påverkar graden av en funktionsnedsättning. För en person som 

har en funktionsnedsättning i relation till vissa arbetsuppgifter kan funktionshindret minska om rätt stöd ges. 

På så sätt ökar tillgängligheten.” 3 

 

 

2.1.1 Arbetsförmedlingens definition av arbetsförmåga och 

arbetsförutsättningar  

Arbetsförmedlingens definition av arbetsförmåga innebär att arbetsförmåga bestäms 

av relationen mellan individens förutsättningar, kraven i ett arbete och arbetsmiljön. 

Enskilda arbetssökandes arbetsförmåga kan därför bara ses i förhållande till en 

specifik situation. Slutsatser avseende resultat i denna situation är inte självklart 

                                                           
2 Arbetsförmedlingens handläggarstöd, Funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga – utredning och kodning. 2016. 
3 Sänkta trösklar, högt i tak. Arbete, utveckling, trygghet (SOU 2012:31). 2012. Sida 73. 
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överförbara till en annan liknande situation utan varje ny situation kräver bedömning 

av de förutsättningar som gäller där. 4 

En annan vanligt förekommande term inom Arbetsförmedlingen är 

arbetsförutsättningar. Med detta avses de slutsatser om en arbetssökandes 

hypotetiska möjligheter som man gemensamt kommer fram till genom samtal, tester 

och andra insatser, då den arbetssökande ännu inte utför arbetsuppgifter i en specifik 

arbetssituation.5  

Definitionerna är användbara på Arbetsförmedlingen i de sammanhang då 

bedömning av arbetsförmåga respektive arbetsförutsättningar görs i förhållande till 

en funktionsnedsättning. 

2.1.2 Utredning av funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga  

För att identifiera en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga gör 

Arbetsförmedlingen en utredning. Arbetsförmedlingen använder Socialstyrelsens 

definition av funktionsnedsättning, det vill säga en nedsättning av fysisk, psykisk 

eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning ska styrkas genom ett 

medicinskt underlag, i vissa fall underlag från annan myndighet eller underlag från 

Arbetsförmedlingens specialist. Arbetsförmedlingen utreder den arbetssökandes 

arbetsförutsättningar - möjligheter och begränsningar med hänsyn till 

funktionsnedsättningen. Nedsättningens omfattning och inverkan på arbetsförmågan 

ska dokumenteras. Efter utredningen görs en samlad bedömning om den 

arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I 

direkt anslutning till detta bedöms även vilken funktionsnedsättningskategori, enligt 

ett strukturerat system med elva kategorier, som är aktuell. Det är denna kategori 

som – förutsatt att individen ger sitt samtycke – registreras elektroniskt. Det krävs 

att den enskilde ger sitt samtycke för att registreringen ska kunna genomföras och 

den enskilde kan återkalla sitt samtycke.  

Det finns även flera kvalitetssäkrade metoder som frekvent används vid en utredning. 

Exempelvis kan arbetsförmedlaren använda sig av metoden Utredande samtal för 

bedömning av förutsättningar för arbete för att kartlägga den arbetssökandes tidigare 

arbetslivserfarenheter och aktuella situation. I metoden ingår också att göra en 

bedömning av eventuella intyg eller underlag från samverkande myndigheter samt 

att klargöra om ytterligare utredning behövs för att ge kunskap om arbetsförmågan. 

Arbetsförmedlaren kan komplettera utredningen genom att konsultera 

Arbetsförmedlingens specialister som arbetar med följande kvalitetssäkrade metoder: 

Aktivitetsbaserad utredning av arbetsförutsättningar/arbetsförmåga (ABU) 

Arbetspsykologisk utredning (APU) 

                                                           
4 Bedömning av arbetsförmåga, Arbetsförmedlingens handläggarstöd. 2011 
5 Handbok, Arbetsanalys, Arbetsförmedlingen. 2011.  
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Arbetssocial utredning (ASU) 

Hörselfunktionsutredning (HFU) 

Synfunktionsutredning (SFU)6 

2.2 Arbetsförmedlingens handläggning 

2.2.1 Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga 

Utöver en utredning huruvida funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga föreligger krävs också ett beslut baserat på behov inför varje insats 

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

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Dessa insatser är:  

 Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen 

 Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning 

 Bidrag för personligt biträde, 

 Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS), 

 Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet, 

 Lönebidrag 

 Skyddat arbete 

 

Nedan är två översiktliga exempel på hur handläggningen av insatser går till.  

När det gäller Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen konsulterar en 

arbetsförmedlare en specialist, exempelvis arbetsterapeut, för en bedömning av en 

arbetssökandes behov av arbetshjälpmedel eller anpassningar på sin arbetsplats eller 

studieplats. Specialisten gör sedan en utredning över behovet. Vid bedömt behov 

initieras ett ärende hos Af Hjälpmedel som tar det slutliga beslutet.7 

Inför Lönebidrag för anställning8 ska den arbetssökandes arbetsförutsättningar 

utredas och klargöras i relation till aktuellt arbete. Arbetsförmedlaren kan vid behov 

konsultera Arbetsförmedlingens specialister, exempelvis psykolog och 

arbetsterapeut. Arbetsgivaren som är mottagare för lönebidraget och arbetstagaren 

kommer gemensamt överens om vilka behov av stöd som finns och vilka 

                                                           
6 Arbetsförmedlingens handläggarstöd, Funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga – utredning och kodning. 2016 
7 Arbetsförmedlingens handläggarstöd, Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen. 2018. 
8 Det finns tre former av lönebidrag, lönebidrag för anställning, lönebidrag trygghet, lönebidrag för utveckling.   
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anpassningar som behöver göras. Beslut om lönebidrag för anställning tas sedan av 

arbetsförmedlaren.9 

2.3 Användning av termen i andra sammanhang 

Inom sjukförsäkringen används termen i förhållande till en bedömning om rätten till 

ersättning från sjukförsäkringssystemet. I den statliga utredningen Gränslandet 

mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) förs en diskussion om begreppet 

arbetsförmåga och de skillnader som finns mellan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. De konstaterar att eftersom bedömningen av arbetsförmåga görs 

i olika syften så skiljer sig också de olika definitionerna.  

När Arbetsförmedlingen utreder en persons arbetsförmåga i syfte att få en bättre bild av stöd och vägledning 

som kan behövas på vägen mot ett nytt arbete är det med nödvändighet något helt annat än när 

Försäkringskassan prövar om en person uppfyller kraven för rätt till sjukpenning och därvid tvingas lägga 

särskild vikt vid förekomsten av sjukdom. 10 

Bedömningen av arbetsförmåga skiljer således mellan olika myndigheter beroende på 

myndigheternas uppdrag och därmed även användningen av termen nedsatt 

arbetsförmåga.  

Inom det arbetsrättsliga området förekommer termen. I lagen (1974:13) om vissa 

anställningsfrämjande åtgärder, den så kallade Främjandelagen, har 

Arbetsförmedlingen en roll vad gäller att främja anställning för äldre arbetstagare 

och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. 

3 Exempel från andra länder 

I följande avsnitt tas exempel upp på arbetsmarknadspolitik som berör denna fråga i 

tre nordiska länder: Norge, Finland och Danmark. Det är viktigt att notera att 

jämförelser mellan olika länder inte är oproblematiska givet de olika 

förutsättningarna under vilka arbetsmarknadspolitik bedrivs samt de nyanser som 

olika språkbruk har. Det redovisas ett urval av exempel som bedömts relevanta och 

de ska inte ses som en beskrivning av ländernas arbetsmarknadspolitik.  

3.1 Den norska jobbstrategin 

År 2012 antog Norges parlament en Jobbstrategi för personer med 

funktionsnedsättning. I denna identifierar man fyra olika barriärer mot anställning 

för personer med funktionsnedsättning: diskrimineringsbarriären, 

kostnadsbarriären, produktivitetsbarriären samt informations- och attitydbarriären.  

                                                           
9 Arbetsförmedlingens handläggarstöd, Lönebidrag för anställning. 2018.  
10 Gränslandet mellan sjukdom och arbete. Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar 
för arbete/Försörjningsförmåga. (SOU 2009:89). Sida 106. 
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Jobbstrategin lanserar sedan ett antal initiativ för att stärka möjligheterna för 

personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden inom ramen för varje 

barriär. Inom ramen för diskrimineringsbarriären lyfts insatser som lagstiftning samt 

att verka för implementering av universell design. Inom ramen för 

produktivitetsbarriären menar man att lönesubventioner kan vara ett verktyg när 

arbetsgivare uppfattar att det finns finansiella risker med att anställa personer som 

har nedsatt arbetsförmåga.11  

I strategin förs också en diskussion om funktionsnedsättning och nedsatt 

arbetsförmåga. I norsk lagstiftning kring välfärdssystem och i offentliga dokument 

används termerna personer med nedsatt arbetsförmåga och personer med 

funktionsnedsättning. I jobbstrategin gör man en distinktion mellan 

funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Till skillnad mot personer där den 

offentliga sektorns välfärdssystem, genom diverse undersökningar, fastställt att det 

finns en nedsatt arbetsförmåga, tenderar personer med funktionsnedsättning som en 

grupp vara sammankopplad med personliga uppfattningar om funktionsnedsättning 

och således är gruppen subjektivt definierad. I praktiken överlappar gruppen 

personer med funktionsnedsättning med personer som bedömts ha nedsatt 

arbetsförmåga men en person kan mycket väl ha en funktionsnedsättning utan att 

arbetsförmåga påverkas i någon större utsträckning. 12 

3.2 Finlands lönesubvention 

Finland har en lönesubvention som riktar sig till personer som har brister i sina 

yrkeskunskaper eller en funktionsnedsättning som gör det svårare att klara av 

arbetsuppgifterna. Det är arbets- och näringsbyrån och den arbetssökande som 

tillsammans kommer överens om den arbetssökande behöver lönesubvention för att 

få jobb. Stödet är behovsprövat och det är Arbets- och näringsbyrån som beslutar om 

den enskilde på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom har behov av en 

lönesubvention. Den enskilde ska ha lägre produktivitet i de arbetsuppgifter som 

utförs för att en lönesubvention ska beviljas.13   

I Finland används termen funktionsnedsättning och sedan en förklaring om att 

funktionsnedsättningen ska sänka personens produktivitet i arbetsuppgifterna för att 

lönesubvention ska vara aktuellt.  

3.3 Danmarks lagstiftning på området  

I Danmark finns lagstiftning om kompensatoriska insatser till personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.  

I lagstiftningen regleras bland annat möjligheter för arbetsgivare att få ersättning för 

en personlig assistent åt en anställd med funktionsnedsättning. Det finns även 

                                                           
11 Jobs Strategy for People with Disabilities, Annex to bill brought before Parliament, Proposition to 
Stortinget 1 S (2011–2012) – National Budget 2012. Norwegian Ministry of Labour 2012. Sida 22. 
12 Samma som ovan. Sida 45.  
13 Webbsidan www.te-tjanster.fi samt ansökningsblankett  för arbetsgivare: TEM320 
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möjligheter till lönesubventioner för unga personer med funktionsnedsättning som 

har avslutat en utbildning men inte fått ett arbete inom utbildningens område. 

Lagstiftningen har till syfte att ge personer med funktionsnedsättning samma 

möjligheter att få ett arbete som personer utan funktionsnedsättning. Lagens 

personkrets är: personer, som på grund av en funktionsnedsättning, har svårt att få 

eller behålla ett arbete utan kompensation från denna lag. 14 

Den bärande termen är således funktionsnedsättning och sedan sammanfogas 

termen in i ett förklarande sammanhang.  

4 Hur uppfattas termen idag? 

Arbetsförmedlingen har genomfört en enkätundersökning till arbetssökande och 

arbetsgivare angående termen. Arbetsförmedlingen har också ställt frågor till 

funktionshindersrörelsen om deras uppfattning av termen och dess påverkan. 

Arbetsförmedlingen har även gjort översyn av hur termen uppfattas i andra 

sammanhang. 

4.1 Enkät till arbetssökande 

Arbetsförmedlingen ställde ett antal frågor till arbetssökande15, både med och utan 

funktionsnedsättning om termen nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen frågade 

om termen nedsatt arbetsförmåga kan påverka den allmänna bilden av personer med 

funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen bad också respondenterna värdera termen 

utifrån några påståenden. Frågorna ställdes genom en webbenkät till 677 

slumpmässigt utvalda arbetssökande. 233 arbetssökande svarade på enkäten vilket 

ger en svarsfrekvens på 34 procent. Viss försiktighet med generaliserbarheten bör 

iakttas med anledning av svarsfrekvensen.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 och 
information på webbsidan www.star.dk 
15 Öppet arbetslösa och arbetssökande i program. 
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Diagram 1. Anser du att termen ”nedsatt arbetsförmåga” påverkar den allmänna 

bilden av personer med funktionsnedsättning? (Antal svarande 233) 

 

Av respondenterna ansåg 58 procent att termen ger eller delvis kan förstärka den 

allmänna bilden av personer med funktionsnedsättning på ett negativt sätt. Det var 

25 procent som ansåg att den inte påverkades medan 17 procent inte visste. 

Diagram 2. Anser du att termen ”nedsatt arbetsförmåga” påverkar den allmänna 

bilden av personer med funktionsnedsättning? Arbetssökande med 

funktionsnedsättning (Antal svarande 130) 

 

Bland arbetssökande med funktionsnedsättning var det vanligaste svaret att termen 

kunde delvis kan påverka och förstärka en negativ bild, 43 procent av 

respondenterna. Det var 30 procent som ansåg att bilden inte påverkades.  
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Diagram 3. Anser du att termen ”nedsatt arbetsförmåga” påverkar den allmänna 

bilden av personer med funktionsnedsättning? Arbetssökande utan 

funktionsnedsättning (Antal svarande 103) 

 

Arbetssökande utan funktionsnedsättning var mer delade i sin uppfattning om hur 

termen kan påverka den allmänna bilden av personer med funktionsnedsättning, 27 

procent ansåg att det gav en negativ bild och 28 procent ansåg att det delvis kunde 

förstärka en negativ bild.  

Arbetsförmedlingen bad också respondenterna ta ställning till ett några påståenden. 

Nedan är ett diagram som visar hur man ställde sig. Diagrammet visar medelvärden 

där 1 var instämmer inte alls och 5 var instämmer helt.  

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ja, det ger en
negativ bild

Delvis, det kan
förstärka en negativ

bild

Nej, det påverkar
inte bilden

Vet ej/ingen åsikt



Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga Hur uppfattas termen idag? 
 
 
 
 
 

16 

Diagram 4. Anser du att termen ”nedsatt arbetsförmåga” så som den används av 

Arbetsförmedlingen16 (Antal svarande på respektive påstående 194, 198, 196, 214) 

 

De mer positiva påståendena ”rimlig” och ”nödvändig” fick ett högre medelvärde än 

de negativa påståendena ”nedsättande” och ”diskriminerande”. Ett högre medelvärde 

innebär att de tillfrågade i högre utsträckning instämmer i påståendena. 

Det starkaste negativa påståendet ”diskriminerande” fick det lägsta medelvärdet och 

var således det som fick lägst medhåll. Vad gäller personer med funktionsnedsättning 

var det 7 procent som ansåg att ”diskriminerande” stämde helt medan 36 procent 

ansåg att det inte alls stämde på termen nedsatt arbetsförmåga. Påståendet att 

termen var nedsättande instämde 14 procent av arbetssökande med 

funktionsnedsättning helt med. Men 24 procent av de arbetssökande med 

funktionsnedsättning ansåg att påståendet nedsättande inte alls stämde.   

Av arbetssökande med funktionsnedsättning ansåg 25 procent att påståendet att 

termen var nödvändig stämde helt medan 11 procent inte alls höll med. Vad gällde 

påståendet rimlig om termen instämde 24 procent av arbetssökande med 

funktionsnedsättning helt medan 6 procent inte alls instämde.  

Arbetsförmedlingen fick även ett antal fria svar om termen. Några svar belyser att 

termen är generaliserande:  

Man behöver kanske inte använda termen på alla. Visst jag kanske kan behöva anpassningar, t ex att jag inte ska 

utsättas för stressiga situationer på grund av tidigare utmattning men för den skull så behöver jag ju inte ha 

nedsatt arbetsförmåga. Svårt det där. Har ingen ny term på det dock. 

En annan respondent är inne på en liknande tankegång:  

                                                           
16 I enkäten beskrevs Arbetsförmedlingens användning av termen så här: Arbetsförmedlingen använder idag 
termen ”nedsatt arbetsförmåga” för att beskriva det som kompenseras när man får stöd av Arbetsförmedlingen 
till följd av en funktionsnedsättning.  
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Ibland kanske det är korrekt att använda termen så det är väl lite svårt att sätta fingret på det eftersom det 

antagligen beror helt på vilken person och vad denna lider av. 

En av respondenterna uttrycker sig så här om termen:  

Jag tycker den är helt felaktig. Min arbetsförmåga är inte nedsatt inom alla arbetsområden. Den bara hindrar 

mig att kunna utföra allt. 

Det finns också respondenter som anser att termen är rimlig och att terminologi inte 

är så viktigt, att det är insatsernas funktion som är det viktiga. En respondent tycker 

termen är rimlig beroende på hur den används: 

Jag tycker det är en rimlig term, bara Arbetsförmedlingen använder den i rätt mening och tänker på sina ordval. 

Från enkätundersökningen går det sammantaget att konstatera att de negativa 

påståendena fick lägre medhåll när det gällde Arbetsförmedlingens användning av 

termen. Det högsta instämmandet fick påståendet att termen var rimlig. Det går 

också att konstatera en majoritet av de arbetssökande anser att termen kan påverka 

eller förstärka en negativ bild av personer med funktionsnedsättning. 

4.2 Enkät till arbetsgivare 

Arbetsförmedlingen ställde frågor till arbetsgivare genom en webbenkät. Frågorna 

ställdes till 1 000 slumpmässigt utvalda arbetsgivare som haft kontakt med 

Arbetsförmedlingen den senaste sexmånadersperioden. 101 arbetsgivare svarade på 

enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 10 procent. Det är därför viktigt att vara 

försiktig med att dra generella slutsatser av svaren. Svaren redovisas eftersom de kan 

ge viss vägledning om hur arbetsgivare ser på termen.  

Liksom till arbetssökande ställdes frågan om den allmänna bilden av personer med 

funktionsnedsättning kunde påverkas av termen.   

Diagram 5. Anser du att termen ”nedsatt arbetsförmåga” påverkar den allmänna 

bilden av personer med funktionsnedsättning? (Antal svarande 99) 
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Till skillnad mot arbetssökande var det färre arbetsgivare som ansåg att termen gav 

en negativ bild. Det var 11 procent som ansåg att bilden påverkades negativt medan 

33 procent ansåg att den delvis kunde förstärka en negativ bild. Det var 40 procent av 

arbetsgivarna som inte ansåg att bilden påverkades.  

Arbetsförmedlingen ställde också frågan om arbetsgivarna anser att termen kan 

inverka negativt vid en rekrytering.  

Diagram 6. Anser du att termen ”nedsatt arbetsförmåga” kan påverka bilden av en 

arbetssökande med funktionsnedsättning på ett negativt sätt vid en rekrytering? 

(Antal svarande 100) 

 

Den största gruppen respondenter, 48 procent, ansåg att termen kan inverka negativt 

på en arbetssökande vid en rekrytering medan 37 procent inte ansåg det. Av 

respondenterna svarade 15 procent att de inte visste.   

Arbetsgivarna tillfrågades också om de ansåg att termen nedsatt arbetsförmåga var 

en korrekt beskrivning av den faktiska situationen.  
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Diagram 7. Anser du, utifrån din egen erfarenhet, att termen ”nedsatt arbetsförmåga” 

är en korrekt beskrivning av det som kompenseras när du exempelvis får ett 

lönebidrag för en anställd? (Antal svarande 98)  

 

Av arbetsgivarna svarade 66 procent att de ansåg att termen var en korrekt 

beskrivning av det som kompenserades. 25 procent av arbetsgivarna visste inte om 

det var korrekt eller hade ingen erfarenhet av termen. Medan 8 procent inte ansåg att 

termen var korrekt.  

Arbetsgivarna gav också några fria svar. En arbetsgivare beskrev en problematik med 

termens allmänna giltighet. 

Termen är lite för allmän men det går väl att för varje individ lägga ut texten ytterligare eftersom alla har olika 

behov och förmågor. 

En annan beskriver att termen är negativ och att den inte är träffsäker.  

Kan kännas mer positivt att använda ord som inte är negativa som, anpassad, synonymerna är inte så negativa 

till detta ord. Jag upplever just detta att arbetsförmågan inte är nedsatt utan vi får ta hänsyn till behov och 

anpassa arbetsuppgifterna om vi har den möjligheten. 

Det framkommer också synpunkter om att terminologin skulle kunna nyanseras.  

Det blir väldigt generellt och omfattar många olika former av funktionsnedsättning såsom ett fysisk 

funktionsnedsättning, sjukdomsrelaterat (t ex svagt immunförsvar), mental ohälsa (t ex tidigare utbrändhet) 

och kognitiv funktionsnedsättning (t ex låg begåvning). Kanske inte helt korrekt att "klumpa ihop" alla under 

samma term då det ger en otydlighet. 

Några arbetsgivare beskriver termen nedsatt arbetsförmåga som en bra förklaring för 

det som kompenseras. En respondent anser att det vore fel med en förskönande 

terminologi.  

Om denna term på det bästa och enklaste sättet beskriver personens arbetsförmåga, ja då SKA termen 

användas.  Om någon annan term används som förskönar eller förminskar en situation som arbetsgivaren har 
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nytta av att veta, så kommer Arbetsförmedlingens förtroende minska ytterligare.  - Kan man lita på 

arbetsförmedlingens beskrivningar, eller inte? 

Sammantagen anser de flesta arbetsgivare att termen är korrekt beskrivning av det 

som kompenseras när de exempelvis får ett lönebidrag för en anställd. På frågan om 

den allmänna bilden av personer med funktionsnedsättning kan påverkas negativt av 

termen är arbetsgivarnas uppfattning tudelad. Däremot att anser nästan hälften av 

arbetsgivarna att termen kan inverka negativt vid en rekrytering.  

4.3 Funktionshindersrörelsen 

Arbetsförmedlingen har inom ramen för det samråd  som finns med 

funktionshindersrörelsens två samarbetsorganisationer fört diskussioner om termen 

nedsatt arbetsförmåga. Med anledning av översynen av termen nedsatt 

arbetsförmåga har även förbunden inom samarbetsorganisationerna bjudits in att 

lämna synpunkter. Nedan redovisas ett urval av synpunkter från organisationerna 

utifrån två övergripande teman i deras svar.  

4.3.1  Risk för diskriminering och stigmatisering  

Lika Unika menar att det finns en risk att sammankopplingen mellan nedsatt 

arbetsförmåga och funktionsnedsättning kan bidra till diskriminering av personer 

med funktionsnedsättning.17  Hörselskadades riksförbund (HRF) anser att termen är 

skadlig och att arbetsgivare bibringas uppfattningar om att det handlar om personer 

som inte kan prestera lika bra som andra. De menar vidare att det kan göra 

arbetsgivare mer obenägna att anställa vilket försvårar inträdet på arbetsmarknaden 

för personer med funktionsnedsättning. Även Riksförbundet FUB anser att termen 

riskerar att skrämma bort arbetsgivare redan innan möjligheten getts att berätta om 

en tänkbar arbetstagares förutsättningar.  DHR lyfter att deras medlemmar påverkas 

negativ att termens användning i arbetsmarknadspolitiken:  

”För individen har användningen av begreppet negativ inverkan eftersom det bidrar till stigmatisering och dålig 

självkänsla, självbild och självförtroende. När man vänder sig till Arbetsförmedlingen för att söka arbete, eller 

läser offentlig statistik, får man automatiskt som en fastklistrad stämpel, att man är sämre kapabel att arbeta.”18 

Synskadades riksförbund (SRF) skriver att termen nedsatt arbetsförmåga 

stigmatiserar mer än vad den stimulerar och riskerar därför att bli ytterligare ett 

hinder på vägen till ett arbete:  

”En synnedsättning, såväl som andra funktionsnedsättningar, kan skapa flera olika hinder och barriärer för en 

individ på arbetsmarknaden. En eventuellt nedsatt arbetsförmåga är ofta inte det mest avgörande hindret. 

Istället kan yttre barriärer som fördomar, arbetsgivarens rädsla för ökade kostnader och direkt eller indirekt 

diskriminering utgöra de största hindren. Andra hinder kan förstås vara individens självbild eller rent praktiska 

problem, vilka ofta kan lösas med en god rehabilitering, kompensatorisk teknik och rätt anpassningar.” 19 

                                                           
17 Skrivelse från Lika Unika, 2018 (Diarienummer: Af-2018/0032 6523, gäller samtliga skrivelser) 
18 Skrivelse Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, 2018 
19 Skrivelse, SRF, 2018 
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SRF anser också att termen risker att skrämma arbetsgivare då termen fokuserar på 

oförmåga.20  

Unga hörselskadade menar att termen bidrar till att fokus blir på vad den enskilde 

inte kan. Bland annat tär det på självförtroendet och tron på förmågan att klara av 

sina arbetsuppgifter.21  

4.3.2 Inte en ändamålsenlig term  

Det är ett flertal förbund som menar att termen inte är ändamålsenlig. Synskadades 

riksförbund anser inte att termen är adekvat och att det är de eventuella 

konsekvenserna av funktionsnedsättningen som föranleder behov av olika insatser 

och stöd. Riksförbundet FUB är inne på en liknande linje och menar att rätt stöd är 

det som är viktigast och nämner bland annat kommunikationsstöd.  

I rapporten Se förmågan, från Lika unika, kommenterar organisationens dåvarande 

ordförande termen:  

”Vi behöver också problematisera – en person som endast kan röra sitt pekfinger men har personlig assistans 

och hjälpmedel i form av specialtangentbord kan ha mer än full arbetsförmåga. Den som ser ut att kunna arbeta 

hur mycket som helst kanske har en sjukdom som går i skov, men om den personen får möjlighet att disponera 

sin tid och ha flexibla arbetstider beroende på dagsform har den personen ingen nedsatt arbetsförmåga.” 22 

HRF menar att termen är missvisande och att med hjälpmedel, tolkservice och 

anpassning kan en fullgod arbetsinsats presteras. Unga hörselskadade anser att deras 

medlemmar får stämpeln nedsatt arbetsförmåga när det egentligen handlar om att 

arbetsplatsen behöver anpassas.23 Autism – och Aspergerförbundet lyfter att termen 

inte fyller en nödvändig funktion utan tvärtom riskerar att bli diskriminerande. De 

för ett resonemang om termens relevans. 

”Frågan om vad som är ”nedsatt arbetsförmåga” går inte att svara på, lika lite som det går att besvara en fråga 

om vad som är bra att packa på en resa. Det behöver relatera till ett specifikt sammanhang, till en individuell 

situation. Ibland behövs stöd och anpassningar för att relationen mellan arbetsuppgift och individ ska fungera. 

Det är därför vi har kalendrar, påminnelsefunktioner i mobilen, post-itlappar, klockor, stavningskontroll i 

ordbehandlingsprogrammet med mera. De allra flesta av oss använder på så sätt någon form av hjälpmedel eller 

stödstruktur i arbetet. Hur sådana stödstrukturer behöver se ut varierar beroende på förutsättningar hos 

individen, arbetsplatsen och arbetsuppgiften.”24 

4.3.3 Sammanfattning 

Sammantaget kan man säga att kritiken från funktionshindersrörelsen följer två 

mönster. För det första, det finns en risk för stigmatisering och diskriminering när 

termen kopplas ihop med funktionsnedsättning. För det andra upplevs den inte som 

ändamålsenlig. Med rätt stöd och rätt anpassningar kan hindren i många fall 

avhjälpas.   

                                                           
20 Skrivelse, SRF, 2018 
21 Skrivelse Unga hörselskadade, 2018 
22 Maria Johansson i rapporten Se förmågan. Arena idé 2016. Sida 10. 
23 Skrivelse Unga hörselskadade, 2018 
24 Skrivelse Autism – och Aspergerförbundet, 2018. 
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4.4 Övriga synpunkter på termen nedsatt arbetsförmåga 

Användningen av termen nedsatt arbetsförmåga har uppmärksammats av såväl FN:s 

kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Europarådets 

kommissionär för mänskliga rättigheter, som av funktionshinderrörelsen.  

År 2014 rekommenderade FN:s kommitté för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning Sverige att bedöma effekten av att termen personer med 

nedsatt arbetsförmåga används på arbetsmarknaden, och att ändra denna i enlighet 

med principen om icke-diskriminering.25  

År 2016 lämnade Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) en rapport till FN:s 

kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i samband med 

granskningen av Sveriges efterlevnad av sina åtaganden. Rapporten är skriven av 

MR-fonden tillsammans med 15 andra organisationer. I den lyfts att termen nedsatt 

arbetsförmåga riskerar att ha en negativ inverkan då den framhäver begränsningar i 

stället för förmåga. Organisationerna rekommenderar att Sverige slutar att använda 

termen.26  

I en rapport av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter från 2018 

pekar kommissionären på att termen nedsatt arbetsförmåga kritiserats av 

funktionshinderrörelsen för att den stigmatiserar de personer som berörs. 

Kommissionären hänvisar även till FN-kommitténs rekommendationer från 2014 om 

att ändra termen i enlighet med principen om icke-diskriminering. Myndigheterna 

uppmanas att fasa ut termen och att i stället fokusera på personers förmåga att 

arbeta, med hänsyn tagen till hur stöd kan kompensera funktionsnedsättningen.27  

I rapporten ”Se förmågan” av Arena idé kritiseras termen nedsatt arbetsförmåga. 

Termen ses som generell; att individen tillhör ett kollektiv med låg produktivitet. I 

rapporten förordas termen begränsning i arbetsutbudet som ett alternativ. Det anförs 

att en begränsning i arbetsutbudet skiljer sig mellan person till person, därmed är det 

en individuell term. Rapporten belyser också vikten av att fokusera på resurser 

istället för begränsningar. Individens arbetsutbud kan breddas med bland annat 

utbildning och  anpassning. 28 

I en undersökning om situationen på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning 2017 framgår i vilken utsträckning personer med 

funktionsnedsättning upplever att de blivit utsatta för diskriminering eller kränkande 

särbehandling i arbetslivet på grund av sin funktionsnedsättning. Frågorna är inte 

kopplade just till termen nedsatt arbetsförmåga, men ger en bild av förekomsten av 

diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsmarknaden. Drygt var fjärde 

person med funktionsnedsättning uppger att de blivit utsatta för någon typ av 

                                                           
25 Förenta Nationerna, Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2014. Konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första 
rapport. CRPD/C/SWE/CO/1. 
26 The Swedish Foundation for Human Rights, Joint NGO submission for the review of Sweden, Submitted by 
the Swedish Foundation for Human Rights. May 2016. 
27 Europarådet 2018. Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, 
following his visit to Sweden from 2 to 6 October 2017. CommDH(2018)4. 
28 Rapport – Se förmågan. Arena idé 2016. 
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diskriminering på grund av funktionsnedsättningen. Vanligast är att ha mött negativa 

attityder hos arbetsgivare.29 

5 Bedömning av förändringsbehov 

Nedan förs ett resonemang utifrån påverkan på berörda personer och sedan görs en 

bedömning av förändringsbehovet.  

5.1 Påverkan på personer som berörs av termen nedsatt 
arbetsförmåga 

Översynen har definierat de personer som berörs som inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

samt en vidare definition av berörd grupp som personer med funktionsnedsättning.  

5.1.1 Inskrivna personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga på Arbetsförmedlingen 

Från respondenterna i den enkätundersökning som genomförts med inskrivna 

arbetssökande framkom en bild som var något delad. De negativa påståendena att 

termen var diskriminerande eller nedsättande fick lägre instämmande än de positiva 

påståendena att termen var rimlig eller nödvändig. Detta kan tolkas som att den 

största gruppen respondenter med funktionsnedsättning ansåg att termen nedsatt 

arbetsförmåga var relevant i deras specifika fall och att termen beskriver det som 

faktiskt kompenseras när de får stöd eller anpassningar av Arbetsförmedlingen. Men 

det fanns också de respondenter som ansåg att termen var nedsättande och i en 

mindre utsträckning till och med diskriminerande. I tolkningen av varför det är så 

kan det vara lämpligt att ta hjälp av det svar som Funktionshindersrörelsen lämnade. 

Den nedsatta arbetsförmåga är inte alltid en god beskrivning av vad som 

kompenseras. Ett hjälpmedel kan helt eliminera funktionsnedsättningens 

konsekvenser i relation till arbetsuppgiften. Termen nedsatt arbetsförmåga är i det 

fallet inte en fullgod beskrivning av vad som kompenseras. Det visar att termen 

nedsatt arbetsförmåga inte är tillräckligt väl avvägd för att fungera som en 

heltäckande beskrivning av det som sker när en individ eller en arbetsgivare får 

insatser från Arbetsförmedlingen.  

Sammantaget är bedömningen att inskrivna personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga påverkas av termen. I vissa fall upplevs den förklara 

vad som kompenseras när de på grund av en funktionsnedsättning får stöd eller 

anpassningar av Arbetsförmedlingen. I andra fall påverkas de negativt eftersom 

termen inte på ett fullgott sätt beskriver vad som kompenseras. I dessa fall kan 

termen upplevas som nedsättande.   

                                                           
29 SCB 2018, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017. 
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5.1.2 Personer med funktionsnedsättning 

Den andra gruppen som kan påverkas är personer med funktionsnedsättning i vidare 

bemärkelse. Av enkätundersökningen till arbetssökande framkommer att en 

majoritet ansåg att den allmänna bilden av funktionsnedsättning kan påverkas 

negativt av termen. Det var också en betydande andel av de svarande arbetsgivarna 

som ansåg att bilden kunde påverkas negativt. Det finns kritik mot termen, inte minst 

utifrån att den upplevts som generaliserande och fokuserat på begränsningar istället 

för förmågor och resurser. Funktionshindersrörelsen menar att termen riskerar att 

verka diskriminerande när nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning 

sammanfogas. Därför kan personer med funktionsnedsättning påverkas negativt av 

termens användning inom arbetsmarknadspolitiken. 

5.2 Förändringsbehov 

Det har framförts kritik mot termens bristande förklaringskvalitet. Den upplevs också 

som generaliserande och att fokus blir på begränsningar. Europarådets 

kommissionär för mänskliga rättigheter pekade på behovet av fokus på förmågan att 

arbeta och hur stöd kan kompensera funktionsnedsättningen. 

När FunkA-utredningen30 förklarande beskrev innebörden av termen nedsatt 

arbetsförmåga inom arbetsmarknadspolitiken lades tonvikten vid att stöd kan 

kompensera konsekvenserna av en funktionsnedsättning i relation till en 

arbetsuppgift. Det relevanta är inte den nedsatta arbetsförmågan, det relevanta är det 

stöd som ska motverka att den nedsatta arbetsförmågan uppstår. I den bemärkelsen 

har termen nedsatt arbetsförmåga nackdelen att den beskriver stödmottagare med 

den term som stödet syftar till att motverka eller eliminera. Den inbyggda 

motsättningen bidrar sannolikt till uppfattningen att termen är nedsättande.  

En del personer som direkt är berörda av termen påverkas negativt av den. 

Funktionshindersrörelsen menar att termen riskerar att bidra till diskriminering och 

stigmatisering.  

Arbetsförmedlingen anser att det finns ett behov av ett nytt språkbruk. Språkbruket 

bör ta fasta i den faktiska situationen som råder när en arbetssökande eller 

arbetstagare får stöd eller anpassningar av Arbetsförmedlingen på grund av en 

funktionsnedsättning.  

 

6 Förslag till nytt språkbruk 

Arbetsförmedlingen föreslår att termen nedsatt arbetsförmåga avskaffas, såsom den 

används inom arbetsmarknadspolitiken idag. Det språkbruk som föreslås användas 

istället innefattar inte någon enskild ersättningsterm. Istället bör språkbruket 

                                                           
30 Sänkta trösklar, högt i tak. Arbete, utveckling, trygghet (SOU 2012:31). 2012 
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anpassas för att beskriva det som faktiskt avses i olika situationer. Den vägledande 

parametern för bedömningar föreslås bli de behov av stöd eller anpassningar som 

individen har till följd av en funktionsnedsättning.   

6.1 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 

För att i högre utsträckning få ett språkbruk som beskriver den faktiska situationen 

är ett steg att ändra språkbruket inom förordning (2017:462) om särskilda insatser 

för personer med funktionedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ett 

alternativ skulle kunna vara att stryka termen nedsatt arbetsförmåga i förordning 

(2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning. Nedan är 

ett exempel på målgruppsbeskrivning:  

Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning och som har behov av insatser för att 

stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Syftet med programmet är att kompensera för 

funktionsnedsättningens konsekvenser och stärka möjligheten att få eller behålla ett arbete. 

I jämförelse med nuvarande beskrivning:  

Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 

som har behov av stöd för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Syftet med programmet är att 

kompensera för nedsättningen i arbetsförmåga och stärka möjligheten att få eller behålla ett arbete. 

Det är funktionsnedsättningens konsekvenser i förhållande till ett arbete som 

kompenseras med dessa insatser. Förslaget innebär inte någon ersättningsterm för 

nedsatt arbetsförmåga. Anledningen till att en ersättningsterm inte föreslås är för att 

det är svårt att samla behov av insatser på grund av en funktionsnedsättning under 

en enhetlig förklarande term. Bedömningen görs att en del av missnöjet med termen 

nedsatt arbetsförmåga är sprunget ur dess bristande förklaringskvalitet. Under 

översynens gång har olika ersättningstermer prövats. Ingen har fullt ut, och av olika 

anledningar, bedömts hålla tillräcklig kvalitet för att fånga upp den komplexa 

situation som termen avser att förklara. Konsekvenserna av en funktionsnedsättning 

i relation till ett arbete varierar och det är således svårt att samla under en term.  

6.2 Arbetsförmedlingens språkbruk 

Med ett nytt språkbruk i förordning (2017:462) behövs också ett nytt språkbruk i 

anslutning till denna. I huvudsak innebär det att det inte finns anledning att använda 

termen nedsatt arbetsförmåga som en beskrivande term för vad som kompenseras 

när en individ får insatser av Arbetsförmedlingen på grund av en 

funktionsnedsättning.  
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7 Konsekvenser av förslaget 

7.1 Arbetsförmedlingens definition av arbetsförmåga och 
arbetsförutsättningar 

Definitionerna av arbetsförmåga och arbetsförutsättningar bedöms inte påverkas av 

att termen nedsatt arbetsförmåga inte används inom arbetsmarknadspolitiken. Dessa 

definitioner är fortfarande användbara när behov av insatser bedöms. 

Arbetsförmågan och arbetsförutsättningarna kan påverkas av en 

funktionsnedsättning på ett sådant sätt att ett behov av insatser uppstår.   

 

7.2 Arbetsförmedlingens utredning om behov av insatser på 
grund av en funktionsnedsättning 

En konsekvens av ett förändrat språkbruk är att Arbetsförmedlingens utredning av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kommer att modifieras. 

Idag görs en utredning och en samlad bedömning om en individs 

funktionsnedsättning innebär nedsatt arbetsförmåga. Enligt detta förslag kommer 

behovet av insatser i högre utsträckning vara vägledande. Detta innebär att fokus i 

bedömningen skiftar, men samtidigt att de moment som ingår i dagens handläggning 

i huvudsak kvarstår. En funktionsnedsättning ska fortsatt styrkas genom ett 

medicinskt underlag alternativt underlag från annan myndighet eller från 

Arbetsförmedlingens specialist. Detsamma gäller exempelvis bedömning av 

arbetsförutsättningar och de rutiner som gäller i samband med elektronisk 

registrering.   

Arbetsförmedlingens beskrivningar av kategorier för funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga kommer att behöva omformuleras. Idag finns 

strukturerat system med elva olika kategorier. En av kategorierna är nedsatt eller 

begränsad rörelseförmåga, idag beskrivs den så här:  

Innebär förändringar i skelett, leder, ledband, muskulatur eller nervsystem som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Smärtproblematik som ger upphov till rörelsenedsättning och medför nedsatt arbetsförmåga.  

Med fokus på insatser blir beskrivningen:  

Innebär förändringar i skelett, leder, ledband, muskulatur eller nervsystem som föranleder behov av insatser. 

Smärtproblematik som ger upphov till rörelsenedsättning och föranleder behov av insatser. 

Det är naturligt att en bedömning med fokus på behov av insatser ofta kommer att 

handla om de insatser som regleras i förordningen (2017:462) om särskilda insatser 

för personer med funktionedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det finns 

dock också insatser och stöd som regleras inom andra förordningar. I förordningen 

(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program regleras exempelvis att om en 

person har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning 
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som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den 

enskilde har ett lägre arbetsutbud.31  

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns ett vidare behov att utveckla den 

nuvarande processen för utredning och registrering av funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga. I samband med ett förändrat språkbruk är det därför 

rimligt att se över denna process i sin helhet, utifrån ett bredare perspektiv än vad 

som endast omfattas av ett förändrat språkbruk. Detta kan exempelvis gälla ett ökat 

användande av digitala verktyg och ett större inslag av självskattning kring 

funktionsnedsättning och arbetsförutsättningar. 

7.3 Termens användning i andra sammanhang  

I och med arbetsförmåga bedöms utifrån olika syften är det inte fruktbart att försöka 

ha en enhetlig terminologi mellan exempelvis Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan vad gäller termen nedsatt arbetsförmåga. Termens innebörd 

skiljer sig åt beroende på myndigheternas användning av den.  

I den arbetsrättsliga lagstiftningen används termen. Där används termen nedsatt 

arbetsförmåga inom ramen för arbetsrättsliga prövningar. Termen har således en 

annan innebörd än när Arbetsförmedlingen prövar om en individ har behov av 

insatser på grund av en funktionsnedsättning.  

 

7.4 Arbetsförmedlingens handläggning  

7.4.1 Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga 

Bedömningen är att handläggningen av beslut enligt förordningen (2017:462) om 

särskilda insatser för personer med funktionedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga i stort sett kan fortlöpa som tidigare. Detta eftersom det tagits beslut 

och även med den nya formuleringen kommer att tas beslut utifrån individens behov 

av den specifika insatsen.  

Inom lönebidragen blir en skillnad att bedömningen av bidragets storlek görs utifrån 

stödbehovet istället för graden av nedsatt arbetsförmåga. Stödbehovet kan beskrivas 

som de konsekvenser av en funktionsnedsättning som föranleder behov av stöd och 

anpassningar på en arbetsplats.  

                                                           
31 7 b § 



Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga Avslutande reflektioner 
 
 
 
 
 

28 

7.5 Styrande regelverk 

För det fall ”nedsatt arbetsförmåga” ska ersättas av ett alternativt språkbruk, är de 

juridiska konsekvenserna att uttrycket ”nedsatt arbetsförmåga” kan behöva ersättas 

eller tas bort i vissa lagar och förordningar. 

I lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder, den så kallade 

Främjandelagen, har Arbetsförmedlingen en roll vad gäller att främja anställning för 

äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Begreppet ”nedsatt 

arbetsförmåga” i Främjandelagen har inte en direkt koppling till det 

arbetsmarknadspolitiska regelverket vad gäller insatser för de personer som har en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är därmed inte klart 

att formuleringen i Främjandelagen ska ändras för det fall begreppet ”nedsatt 

arbetsförmåga” inom arbetsmarknadspolitiken ska ändras. 

I 12 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen hänvisas till 

Främjandelagen, varför uttrycket ”nedsatt arbetsförmåga” förekommer i 

instruktionen. För det fall ändring av uttrycket i Främjandelagen ändras, påverkas 

instruktionen.  

I 23 § lagen (1982:80) om anställningsskydd används termen i relation till 

arbetstagare som beretts särskild sysselsättning hos en arbetsgivare.  

I förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program finns termen i 

diverse paragrafer. Förordningen kommer således att påverkas och behöva anpassas 

vid ett nytt språkbruk.  

Det är främst i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som uttrycket ”nedsatt 

arbetsförmåga” och snarlika uttryckssätt finns.  

Arbetsförmedlingen behöver också ändra i föreskrift, interna instruktioner, 

handläggarstöd och beslutsstöd/formulär/blanketter med mera samt i den externa 

information som Arbetsförmedlingen tillhandahåller i form av bland annat faktablad. 

8 Avslutande reflektioner 

Det är angeläget att det inom arbetsmarknadspolitiken finns ett språkbruk som är av 

den karaktär att det brett kan accepteras bland personer som berörs. Termen nedsatt 

arbetsförmåga är inte av den karaktär att den fungerar som en fullgod term inom 

ramen för nuvarande användning inom arbetsmarknadspolitiken. Det finns ett behov 

av ett förändrat språkbruk och att avskaffa termen nedsatt arbetsförmåga så som den 

för närvarande används inom arbetsmarknadspolitiken är önskvärt.  

Ett nytt språkbruk som på ett bättre sätt beskriver den faktiska situationen borde ha 

förutsättningar att nå bredare acceptans hos berörda personer. Att fokusera på de 

faktiska stöd och anpassningar som Arbetsförmedlingen kan bidra med för att öka 
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tillgängligheten på arbetsmarknaden borde också ge större tydlighet gentemot 

arbetsgivarna.  

Det som huvudsakligen bör vara i fokus är de möjligheter till stöd och anpassningar 

som Arbetsförmedlingen har till sitt förfogande när behov uppkommer på grund av 

en funktionsnedsättning. Inte hur behovet av stöd ska benämnas.  

Att med tidens gång förändra språkbruk är nödvändigt och i förlängningen kan det 

vara ett steg mot högre delaktighet på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning. Därför välkomnar Arbetsförmedlingen en förändring av 

språkbruket.  
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