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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av uppdrag i Arbetsförmedlingens 

regleringsbrev för år 2021. 

8. Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 
 
Det är viktigt att Arbetsförmedlingen har metoder och arbetssätt som åstadkommer 
väl fungerande bedömningar avseende förekomsten av funktionsnedsättning samt 
dess påverkan på personers förutsättningar att få eller behålla ett arbete. 
Arbetsförmedlingen ska därför analysera processen och tillämpningen avseende 
förekomsten av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt 
rutinerna för kodningen. I uppdraget ingår att analysera förutsättningarna för att 
göra bedömningar tidigt vid arbetslöshet, vilka underlag som bör ligga till grund 
för bedömningen samt hur väl interna rutiner efterlevs. Myndigheten ska vidare 
vidta åtgärder för att åtgärda identifierade brister. Uppdraget ska redovisas till 
regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) 28 februari 2022.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av överdirektör Lars Lööw. Ärendet har föredragits 

av Karin Johansson, Philip Nylén och Maria Öhrstedt, Verksamhetsområde 

Arbetssökande. Övriga som deltagit i den slutgiltiga handläggningen är Maria 

Kindahl, biträdande verksamhetsområdeschef Verksamhetsområde arbetssökande, 

Therese Lindström, enhetschef samt sektionschef Margareta Mörtsell, avdelningen 

Stärka förutsättningar. 

Beslutet är fastställt digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter. 

 
 
Lars Lööw  
Överdirektör 

 

 

Karin Johansson, Philip Nylén, Maria Öhrstedt  

Kvalificerade handläggare 
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Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen fick i 2021 års regleringsbrev i uppdrag att analysera 

myndighetens bedömningar för personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga. I uppdraget ingick att analysera förutsättningarna att göra 

bedömningar tidigt vid arbetslöshet, rutiner för bedömningen samt hur rutinerna 

efterlevs. I uppdraget ingick även att åtgärda identifierade brister.  

Arbetsförmedlingen har specificerat uppdraget utifrån ett antal frågeställningar. För 

att besvara dessa har myndigheten, med stöd av ärendegranskning samt en 

referensgrupp, analyserat arbetet med att göra dessa bedömningar.  

Intern instruktion, handläggarstöd och diverse stödmaterial ligger till grund för den 

process som styr tillvägagångssättet för att registrera funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga. Individens förutsättningar att arbeta trots 

funktionsnedsättningen värderas i en samlad bedömning där flera olika underlag 

ingår. Arbetsförmedlingen ska dokumentera bedömningen i den arbetssökandes 

akt/ärende. 

Dessa bedömningar kan ske i nära anslutning till en anställning där kommande 

arbetsuppgifter och arbetsmiljö är kända vilket har ingått i bedömningsunderlaget. I 

de fall en anställning inte är nära förestående behöver Arbetsförmedlingen värdera 

om och hur funktionsnedsättningen rent hypotetiskt skulle kunna utgöra ett hinder i 

ett arbetssammanhang. Myndigheten bör även ta ställning till om det fortsatta 

matchningsarbetet ska ha en särskild inriktning för att optimera den arbetssökandes 

möjligheter till en långsiktigt hållbar arbetssituation. 

Arbetet med ärendegranskning och information från referensgruppen har gett flera 

värdefulla insikter. Allt tyder på att Arbetsförmedlingen har ett väl fungerande 

arbetssätt när det gäller att ta in underlag som styrker funktionsnedsättning. 

Däremot finns det brister i myndighetens efterlevnad av rutiner för att dokumentera 

en samlad bedömning som beskriver hur funktionsnedsättningen kan påverka 

arbetsförmågan. Några framgångsfaktorer som identifierats för att skapa kvalitativa, 

samlade bedömningar är att flera olika kompetenser deltar i utredningen, att 

utredningsarbetet sker i team samt att specialiserade handläggare gör utredningen. 

Möjligheterna för arbetssökande att tidigt skicka signaler om ohälsa eller 

funktionsnedsättning bör förbättras samt myndighetens förmåga att fånga sådana 

signaler i det interna arbetet med arbetssökande samt i samarbetet med fristående 

aktörer. Allt i syfte att så tidigt som möjligt identifiera ohälsa och 

funktionsnedsättningar som kan påverkar individens arbetsförmåga samt planera för 

lämpligt stöd eller kompenserande insatser. 

Arbetsförmedlingen har vidtagit och kommer att vidta flera åtgärder med anledning 

av bristerna. Tidig identifiering av ohälsa och funktionsnedsättning är en viktig 

förutsättning för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag inom 
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arbetslivsinriktad rehabilitering. En tydligare och mer enhetlig process för 

ärendehantering i kombination med att myndighetens personal, som möter 

arbetssökande tidigt på vägen mot arbete, har fått kompetenshöjande insatser ökar 

möjligheterna att fånga upp signaler från den arbetssökande som kan tyda på ohälsa 

eller funktionsnedsättning.  

Vidare strävar myndigheten efter att digitaliseringens möjligheter ska skapa 

förutsättningar för individen att själv vara aktiv och drivande i sina ärenden till 

myndigheten. 

Arbetsförmedlingen har även beslutat om ett nytt arbetssätt där den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen kompletteras med en bedömning i 

förhållande till ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Bedömningarna genomförs av 

arbetsförmedlare och professioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering1. Det nya 

arbetssättet ligger i linje med de framgångsfaktor som denna återrapport identifierat. 

  

  

 
1 De professioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering som finns på Arbetsförmedlingen är 
arbetsterapeut/sjukgymnast, psykolog, socialkonsulent, synspecialist, dövkonsulent och audionom.  
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1 Inledning 

Detta är en återrapportering på uppdrag 3.8 i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 

2021. Myndigheten fick i uppdrag att analysera bedömningar för personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Förutsättningarna att göra 

bedömningar tidigt vid arbetslöshet, rutiner för bedömningen samt hur rutinerna 

efterlevs ska särskilt analyseras. I uppdraget ingick att vidta åtgärder utifrån 

identifierade brister.  

För att besvara uppdraget har Arbetsförmedlingen granskat ett slumpmässigt urval 

av ärenden där en funktionsnedsättning har registrerats. En referensgrupp bestående 

av medarbetare som arbetar inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har ingått 

i arbetet.  

För att rama in uppdraget i en övergripande kontext inleds återrapporten med en 

beskrivning av Arbetsförmedlingens tillvägagångssätt för att utreda och bedöma om 

en individ har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Därefter 

presenteras resultat och analyser. I analysen har underlag som anses relevanta 

använts, exempelvis handläggarstöd, granskningar, rapporter och analyser som berör 

arbetet med arbetssökande som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga.  

Avslutningsvis förs en diskussion kring resultaten och slutsatser som innefattar de 

åtgärder Arbetsförmedlingen behöver vidta avseende arbetssätt och rutiner för att 

registrera uppgift om funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Detta 

för att säkerställa att särskilda insatser når den målgrupp som stöden är avsedda för. 

1.1 Genomförande  

Uppdraget att analysera processen och tillämpningen avseende förekomsten av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt rutinerna för 

kodningen besvaras genom en granskning av ett slumpmässigt urval av ärenden där 

en funktionsnedsättning har registrerats. Som ett komplement till granskningen 

fördes dialog med en referensgrupp som har erfarenhet av arbetsuppgifter med fokus 

på bedömning av funktionsnedsättning. Metoderna valdes utifrån att de bedömdes 

mest lämpliga för att besvara uppdragets syfte och frågeställningar.  

Arbetsförmedlingen registrerar endast funktionsnedsättningar som har påverkan på 

individens arbetsförmåga. Det innebär att arbetssökande som har en 

funktionsnedsättning men där det inte är utrett om eller hur den påverkar 

arbetsförmågan saknas i statistiken. Det betyder att processen som leder fram till 

registrering av funktionsnedsättning inte kan följas på annat sätt än genom manuell 

granskning eller intervju med medarbetare.  
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Nedan beskrivs i mer detalj de två metoder som använts. 

1.1.1 Ärendegranskning 

Process och arbetssätt för att utreda funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga styrs av en intern instruktion.2 I den ärendegranskning som 

genomfördes undersöktes om kraven i den interna instruktionen hade uppfyllts. 

Granskningen ger därmed en bild av hur processen tillämpas och synliggör hur väl 

interna rutiner efterlevs.  

Ärendegranskningen genomfördes på ett urval av 3 482 arbetssökande som för första 

gången i sin arbetslöshetsperiod fått en registrerad funktionsnedsättning under sista 

kvartalet 2019. Valet av period beror på att år 2020 och 2021 inte bedömdes lämpliga 

utifrån pågående pandemi.   

Ett representativt urval togs fram där andelen ärenden inom respektive 

funktionsnedsättning motsvarar proportionerna för respektive funktionsnedsättning 

i det totala antalet. Detta resulterade i 251 ärenden, där ett ärende föll bort under 

granskningen. Det totala antalet blev därmed 250, varav 125 kvinnor och 125 män. 

Ärendemängden bedömdes lämplig utifrån att vara en hanterbar mängd att analysera 

och utifrån att en mättnad i resultatet uppnåddes efter 100 ärenden.   

 
Tabell 1.1: Visar antalet ärenden per huvudsaklig registrerad funktionsnedsättning i urvalet. 

Huvudsaklig funktionsnedsättning Antal   

11 - Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 5  

21 - Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 1  

22 – Hörselskada 4  

33 – Synnedsättning 3  

43 - Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga 56  

51 - Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 12  

61 - Psykisk funktionsnedsättning 77  

71 - Generellt nedsatt inlärningsförmåga 19  

82 - Missbruks- eller beroendeproblematik 7  

91 - Allergi eller överkänslighet 1  

92 - Specifik kognitiv funktionsnedsättning 65  

Totalsumma 250  

1.1.2 Referensgrupp 

Referensgruppen bestod av medarbetare från olika delar av Arbetsförmedlingens 

verksamhet. De hade som uppdrag att bidra med övergripande analyser och 

 
2 AFII 18/2011 Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - utredning och kodning 
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reflektioner avseende processen som styr utredningen utav förekomsten av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Referensgruppen har arbetat utifrån följande frågeställningar:  

- Hur uppfattar Arbetsförmedlingens medarbetare processen att bedöma 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga?  

- Hur tillämpas den interna instruktionen3? 

- Hur uppfattar Arbetsförmedlingens medarbetare rutinerna för registrering? 

- Hur väl efterlevs de interna rutinerna? Vilka krav behöver ställas på underlag 

som ska ligga till grund för bedömningen?  

- Hur ser förutsättningarna ut att tidigt identifiera och bedöma förekomsten av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga? 

- Vilka åtgärder behöver myndigheten vidta? 

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Arbetsförmedlingens uppdrag för personer med 

funktionsnedsättning 

Arbetsförmedlingen ska effektivt sammanföra arbetssökande med dem som söker 

arbetskraft. Arbetssökande som befinner sig långt från arbetsmarknaden ska 

prioriteras.4  För att nå dit tar myndigheten fram en handlingsplan tillsammans med 

den arbetssökande. Handlingsplanen innehåller en arbetsmarknadspolitisk 

bedömning om individens arbetsförutsättningar samt individens behov av stöd och 

insatser för att nå ett arbete eller studier. En faktor att beakta i bedömningen är om 

arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 

fortsatt också benämnt som arbetssökande med funktionsnedsättning.  

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att stödja arbetssökande med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det regleras i en 

förordning med särskilda insatser reserverade för denna grupp.5 Förutsättningen för 

att ta del av de särskilda insatserna är att Arbetsförmedlingen bedömer att 

funktionsnedsättningen har påverkan på arbetsförmågan. De särskilda insatserna 

syftar till att kompensera för nedsättningen i arbetsförmåga och stärka individens 

möjligheter att få eller behålla ett arbete.  

Insatserna spelar en viktig roll i att stödja personer med en funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga i arbete.6 Myndigheten har även ett särskilt 

 
3 Arbetsförmedlingens interna instruktioner: Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 
utredning och kodning (AFII 18/2011) 
4 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 
5 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 
6 SCB (2021). Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2020 



 Inledning 
 
 
 
 
 

10 

sektorsansvar för att verka samlande och drivande när det gäller 

funktionshinderfrågor inom arbetsmarknadspolitiken.7 Arbetsförmedlingen erbjuder 

inom ramen för detta samlande arbete arbetssökande utredande, vägledande, 

rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser för att utöka arbetsförmågan.8  

När en arbetssökande informerar Arbetsförmedlingen att hen har en 

funktionsnedsättning eller om myndigheten får indikationer på detta, ska 

myndigheten utreda och bedöma om och på vilket sätt funktionsnedsättningen 

påverkar individens förmåga att arbeta.9 Arbetsförmedlingen behöver utreda och 

bedöma den arbetssökandes förmåga att arbeta med hänsyn till 

funktionsnedsättningen så tidigt som möjligt efter inskrivning på myndigheten. Tidig 

identifiering av stödbehov har visat sig vara viktig för de arbetssökandes etablering 

på arbetsmarknaden.  

Med utgångspunkt från utredningsresultatet tar myndigheten, tillsammans med 

individen, ställning till vilka stöd och insatser som skapar förutsättningar för 

individen att arbeta. Det är ingen självklarhet att en funktionsnedsättning medför 

hinder i en arbets- eller studiesituation. Arbetsuppgifter och miljö där uppgifterna 

utförs är avgörande för hur funktionsnedsättningen påverkar individens förmåga att 

arbeta.  

Att en individ bedöms ha en funktionsnedsättning som påverkar förmågan att arbeta 

innebär inte att individen i ett senare skede per automatik har behov av eller rätt till 

de särskilda insatserna. Arbetsgivarens anpassningar och/eller de arbetsuppgifter 

som erbjuds kan sammantaget med individens kompetens och möjligheter innebära 

att hen kan nå sysselsättning utan vidare insatser från Arbetsförmedlingen. I sådana 

fall finns det inget anpassningsbehov att kompensera arbetsgivaren för. Samtidigt 

finns det individer som har behov av omfattande och långsiktigt stöd från 

myndigheten och av arbetsmarknadspolitiken.  

1.2.2 Statistik om situationen på arbetsmarknaden för arbetssökande med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

År 2021 hade 168 312 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen en eller 

flera registrerade funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Av 

dessa gick 25,4 procent vidare till arbete eller studier. Antalet som var inskrivna 

arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) med en 

registrerad funktionsnedsättning var i genomsnitt 59 053 personer 2021. 10  

De senaste tre åren har i snitt 12 336 individer per år fått en funktionsnedsättning 

registrerad hos Arbetsförmedlingen för första gången. Den genomsnittliga tiden till 

att en registrering sker för första gången är 311 dagar under år 2019-2021. 11 

 
7 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 
8 11 § Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.  
9 Arbetsförmedlingens interna instruktioner: Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 
utredning och kodning (AFII 18/2011) 
10 Arbetsförmedlingen (2022) Arbetsförmedlingens årsredovisning 2021 
11 Arbetsförmedlingens datalager 
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Målsättningen är att snabbare identifiera funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga och därmed sänka antalet dagar till registrering.  

De senaste åren har antalet inskrivna med en registrerad funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga minskat.12  Trenden kan förklaras med att en större 

andel besök har skett digitalt och att funktionsnedsättning kan vara svårare att 

upptäcka vid ett digitalt möte. Digitala kanaler är en viktig väg in till myndigheten 

och arbetssätt har utvecklats och fortsätter att utvecklas. Pandemin har också 

bidragit till trenden genom att Arbetsförmedlingen haft begränsade möjligheter att 

utreda och fastställa funktionsnedsättning liksom vården har varit hårt belastad 

vilket påverkat möjligheten att få underlag som styrker funktionsnedsättningen. 13 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) arbetsmarknadsundersökning har individer 

med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga en lägre 

sysselsättningsgrad än befolkningen i snitt14, och många av respondenterna uppger 

själva att de har behov av anpassning(ar) på arbetsplatsen för att kunna utföra ett 

arbete.15  

Statistiken visar att arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga är en grupp som är i behov av effektivt stöd för att komma i arbete 

eller påbörja studier. Mer övergripande statistik med olika orsakssamband mellan 

exempelvis typ av funktionsnedsättning och utfall i arbete finns redogjort för i två 

rapporter16 som Arbetsförmedlingen publicerat under hösten 2021.  

1.2.3 Arbetsförmedlingens utvecklingsinitiativ kopplat till den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

Arbetsförmedlingen har de senaste åren fattat flera beslut och tagit kliv mot en mer 

digitaliserad verksamhet. Under 2020 fattade Arbetsförmedlingen beslut om en ny 

kundstrategi, Digitalt först17. Kundstrategin innebär att myndigheten ska ha 

utgångspunkten digitalt först i utveckling av nya metoder, arbetssätt och tjänster då 

det utifrån kundens behov är möjligt och lämpligt. Detta innebär dock inte att alla 

kontakter ska vara digitala. Möjligheten att ha fysiska möten är fortsatt viktig ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. Arbetsförmedlingen har även tagit beslut om en ny 

strategisk inriktning, Vägen mot 202618, som tydliggör myndighetens inriktning de 

kommande åren. I Arbetsförmedlingens verksamhetsplan för 202119 har 

målsättningen att tidigare identifiera och ge ett förbättrat stöd till personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga tydliggjorts. I planen finns 

prioriterade aktiviteter avseende kvalitativa, enhetliga arbetssätt som på sikt ska vara 

geografiskt obundna.  

 
12 Arbetsförmedlingen (2021) Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020  
13 Arbetsförmedlingen (2021) Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 
14 SCB (2021). Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2020 
15 SCB (2020) Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2019  
16 Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen: En fördjupad analys (Dnr Af-2020/0063 3962) och 
Översyn av prioriterade grupper och dess målnivå (Dnr Af-2021/0021 4140) 
17 Strategi för kundarbetet – digitalt först (Dnr Af 2020/00576430) 
18 Arbetsförmedlingen – Arbetsmarknadsmyndigheten i samtid och framtid (Dnr Af-2020/0012 1748) 
19 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2021. (Dnr Af-2020/0064 8443)   
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Med utgångspunkt från dessa inriktningar har Arbetsförmedlingen under år 2020–

2021 testat och utvecklat nya arbetssätt inom ramen för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Utvecklingsarbetet syftar till att arbetssökande, arbetsgivare, 

leverantörer och samarbetspartners ska uppleva att Arbetsförmedlingen är 

förutsägbar, enkel och snabb gällande den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Syftet 

är också att stärka myndighetens förmåga att på ett rättssäkert och kvalitativt sätt 

göra bedömningar utifrån kompetenser och förmågor samt i förhållande till 

funktionsnedsättningens påverkan på arbetsförmågan. Bedömningen görs av 

medarbetare med fördjupad kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering där 

såväl arbetsförmedlare som myndighetens AR-professioner20 finns representerade. 

Myndigheten har även en pågående utveckling av arbetssätt för en ökad enhetlighet 

och transparens i bedömningsprocessen för beslut om de särskilda insatserna.21  

Under 2021 har Arbetsförmedlingen reviderat de interna utbildningar som rör 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Myndigheten har även arrangerat ett flertal 

webbinarier riktade till arbetssökande som handlar om arbetslivsinriktad 

rehabilitering och det stöd som myndigheten kan erbjuda22 i syfte att öka kundens 

delaktighet. 

Arbetsförmedlingen har även tagit fram en ny sida om arbetslivsinriktad 

rehabilitering på arbetsformedlingen.se. Syftet med denna sida är att på ett tydligt 

och tillgängligt sätt beskriva för arbetssökande vilket stöd de kan få och vad de första 

stegen är.  

1.2.4 Arbetsförmedlingens process för att bedöma förekomsten av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

Processen för att identifiera, utreda och bedöma om och hur en funktionsnedsättning 

påverkar en arbetssökandes förmåga att arbeta kan sammanfattas till sju centrala 

delar som detta avsnitt förklarar i djupare detalj. Dessa processteg kan i sin tur 

relateras till Arbetsförmedlingens övergripande process för arbetssökande. Processen 

begränsar sig framför allt till de övergripande processtegen inskrivning samt 

kartlägga och bedöma arbetssökandes behov och förutsättningar. Detta för att kunna 

bereda och besluta, stödja och vägleda samt matcha mot arbete eller utbildning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Myndighetens arbetsterapeuter/sjukgymnaster, audionomer, dövkonsulenter, psykologer, socialkonsulenter 
och synspecialister. 
21 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 
22 Slutredovisning: Likvärdig Service i hela landet (Dnr Af-2021/00114021) 
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Bild 1.1: Process för arbetssökande23. 

 

När en individ är eller blir arbetslös skriver personen in sig på Arbetsförmedlingen 

som arbetssökande, merparten via den digitala självinskrivningen24. För 

arbetssökande som saknar förutsättningar att nyttja den digitala inskrivningen finns 

möjlighet att besöka lokala servicekontor via Statens servicecenter.25 Idag är det inte 

möjligt att uppge funktionsnedsättning/ohälsa vid den digitala självinskrivningen 

varför det inledande planeringssamtalet och de frågor som ställs i samband med 

detta har stor betydelse för tidig identifiering av eventuell ohälsa och/eller 

funktionsnedsättning. En förutsättning som uppmärksammats och föranlett 

kompetenshöjande insatser för arbetsförmedlare. 

 

De centrala delarna i processen för att identifiera, utreda och bedöma 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

1. Den arbetssökande uppger en funktionsnedsättning alternativt 

uppmärksammar Arbetsförmedlingen indikationer kring detta 

En arbetssökande kan uppmärksamma myndigheten på att en funktionsnedsättning 

eller ohälsa föreligger och därmed initiera en utredning där förutsättningarna för 

arbete bedöms. Behovet av bedömning kan också identifieras av Arbetsförmedlingen 

då en arbetssökande inte kommer vidare i sin planering26.  

Även en ohälsa kan vara så pass stadigvarande att den kan likställas vid en 

funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan identifieras under den 

arbetssökandes hela väg till arbete. Det är varje situation som styr hur tidigt och i 

vilket skede en funktionsnedsättning aktualiseras. Det kan även vara så att 

funktionsnedsättningen inte synliggörs förrän individen deltar i någon form av 

insats, arbetsträning eller har ett arbete. I vissa fall kanske det inte är möjligt att 

uttala sig om hur funktionsnedsättningen inverkar på arbetsförmågan förrän 

individen har ett konkret arbete att bedömas mot.  I ett sådant läge gör 

Arbetsförmedlingen en hypotetisk bedömning av individens arbetsförutsättningar 

 
23 Hämtad ur Strategi för kundarbetet – Digitalt först (Dnr Af 2020/00576430) 
24 Av alla arbetssökande väljer 90% att skriva in sig via den digitala självinskrivningen och boka sitt första möte 
med Arbetsförmedlingens digitalt. När det gäller att aktivitetsrapportera finns siffror som visar på att 93% av 
personer med en registrerad uppgift om funktionsnedsättning gör detta digitalt, relaterat till 97% för 
arbetssökande utan en registrerad funktionsnedsättning. (Slutredovisning: Likvärdig Service i hela landet (Dnr 
Af-2021/00114021)) 
25 Slutredovisning: Likvärdig Service i hela landet (Dnr Af-2021/00114021) 
26Arbetsförmedlingens handläggarstöd, Funktionsnedsättning som medför  
nedsatt arbetsförmåga – utredning och registrering av kod för uppgift om funktionsnedsättning (dnr Af-
2020/0049 8695) 
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och arbetsförmåga. Individens resurser och kompetenser är viktiga faktorer att 

beakta vid bedömningen. 

Arbetsförmedlingens utgångspunkt är att arbetssökande själva är experter på sitt eget 

stödbehov. Det finns däremot arbetssökande som inte vet hur de påverkas av sin 

funktionsnedsättning i ett arbete eller vill delge sådan information till 

Arbetsförmedlingen.27 I dessa fall är det centralt att Arbetsförmedlingen är 

transparent med syftet för informationsinhämtningen för att bedöma det eventuella 

behovet av stöd individen har i sitt arbetssökande och arbetar motiverande med 

individen. 

2. Arbetsmarknadspolitisk bedömning, arbetsförutsättningar och 

arbetsförmåga 

Arbetsförmedlingen genomför en arbetsmarknadspolitisk bedömning för alla 

arbetssökande i syfte att bedöma vilka insatser och stöd individen behöver i 

arbetssökandet. Bedömningen grundar sig på individens förutsättningar i förhållande 

till kraven på arbetsmarknaden, utifrån arbetsmarknadens funktionssätt och 

myndighetens uppdrag.28 Arbetsförutsättningar som begrepp hänvisar till just de 

slutsatser som dras om en individs förutsättningar och möjligheter till ett arbete.29  

Arbetsförmedlingen har de senaste åren utvecklat ett statistiskt bedömningsstöd som 

stöd i bedömningen.30 Det statistiska bedömningsstödet stöttar handläggarna i att 

väga samman den stora mängd information som krävs för bedömningen, vilket leder 

till mer rättssäkra och enhetliga bedömningar.31 Bedömningen kan behöva 

återupprepas flera gånger beroende på hur individens förutsättningar att nå ett 

arbete eller studier förändras.  

För arbetssökande med ohälsa och/eller funktionsnedsättning behöver kunskapen 

kring förutsättningarna fördjupas varför det statistiska bedömningsstödet 

kompletteras med en samlad bedömningsinsats där individuella förutsättningar vägs 

samman med underlag och kunskap kring arbetsmarknaden.  

Arbetsförmåga bestäms av relationen mellan en individs förutsättningar, krav i ett 

arbete och arbetsmiljön.32 Arbetsförmedlingen kan därför inte uttala sig om 

arbetsförmågan innan den arbetssökande har ett specifikt arbete med specifika 

arbetsuppgifter och arbetsmoment att bedömas mot. Däremot ringar myndigheten 

med stöd av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen in det stöd individen 

behöver i matchningen mot arbete eller studier utifrån individens avstånd till 

arbetsmarknaden. 

 
27 Säkerställa kompetens för ett fungerande stöd (dnr Af-2020/0006 0192) 
28 Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen (dnr Af-2019/0021 5123) 
29 Metodbok: Arbetsanalys (dnr Af-2019/0007 3307) 
30 Förbereda för reformeringen av myndigheten (dnr Af-2020/0034 2118) 
31 Bedömning och profilering - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 
32 Rättsligt ställningstagande av definitioner av vissa begrepp och uttryck i arbetsmarknadspolitiska program 
Dnr Af-2020/0059 0763 

https://arbetsformedlingen.se/om-webbplatsen/juridisk-information/bedomning-och-profilering
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3. Arbetsförmedlingen utreder om och hur funktionsnedsättningen påverkar 

arbetsförmågan 

För individer som visar indikationer på eller uppger att de har en 

funktionsnedsättning eller ohälsa behöver den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen kompletteras genom att ta hänsyn till dess inverkan på individens 

arbetsförutsättningar.33 Arbetsförmedlingen behöver utreda om och hur 

funktionsnedsättningen kan påverka den arbetssökandes övergripande 

arbetsförmåga, relaterat till matchning mot arbete eller studier.  

Det är viktigt att understryka att det är varje arbetssökandes unika kompetens som är 

i fokus för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmågan hos arbetssökande med en 

funktionsnedsättning kan variera beroende på vilken arbetssituation eller arbetsplats 

den sökande når en anställning inom och beroende på hens egna förmågor, 

kompetenser och tidigare erfarenheter.  

Arbetsförmedlingen ska även ta ställning till om funktionsnedsättningen skapar ett 

behov av att anpassa kommunikationen med myndigheten, exempelvis genom att 

anpassa hur den arbetssökande möter myndigheten i olika kanaler.34  

Arbetsförmedlingen utreder funktionsnedsättningens inverkan på arbetsförmågan 

genom att ta del av den enskildes utsagor och eventuella erfarenheter samt resultat 

från studier, tidigare anställningar eller arbetspraktiker och insatser hos fristående 

aktörer. För att stödja handläggaren i denna utredning finns myndighetens AR-

professioner35, upphandlade tjänster och arbetsmetoder. Syftet är att, tillsammans 

med individen, utreda om och på vilket sätt funktionsnedsättningen medför nedsatt 

arbetsförmåga samt ett behov av stöd för att få eller behålla ett arbete. I detta skede 

kan det framkomma att individens funktionsnedsättning inte påverkar 

arbetsförutsättningarna för matchningen mot arbete. I sådana fall avslutas processen. 

4. Funktionsnedsättningen styrks med ett underlag 

Om Arbetsförmedlingens utredning visar att den arbetssökandes förmodade eller 

konstaterade funktionsnedsättning medför ett behov av stöd i matchningen mot 

arbete eller i ett befintligt arbete behöver individen inkomma med ett underlag som 

styrker funktionsnedsättningen36. Detta kan göras med ett medicinskt underlag, ett 

underlag från annan myndighet eller från vissa av Arbetsförmedlingens AR-

professioner.37 Exempel på underlag som myndigheten godtar är medicinska 

 
33 Handläggarstöd Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga – utredning och registrering av kod 
för uppgift om funktionsnedsättning (dnr Af-2020/0049 8695) 
34 Detta i sin tur för att skapa en verksamhet anpassad efter den enskildes förutsättningar i enlighet med 3§ 
förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Myndigheten har genomfört 24 intervjuer34 
med arbetssökande med funktionsnedsättning som uppger att det känns som att myndigheten förväntar sig att 
den arbetssökande ska interagera med myndigheten som om hen inte hade en funktionsnedsättning eller några 
svårigheter. Detta kan bidra till svårigheter i matchningen då det medför exempelvis psykisk ohälsa eller lägre 
självkänsla. 
35 Med myndighetens AR-professioner menas myndighetens anställda arbetsterapeuter/sjukgymnaster, 
audionomer, dövkonsulenter, psykologer, socialkonsulenter och synspecialister. 
36 Arbetsförmedlingens interna instruktioner: Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 
utredning och kodning (AFII 18/2011) 
37Arbetsförmedlingens handläggarstöd, Funktionsnedsättning som medför  
nedsatt arbetsförmåga – utredning och registrering av kod för uppgift om funktionsnedsättning (dnr Af-
2020/0049 8695) 
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underlag från professioner inom vården, särskolebevis eller dokumentation från 

specialskola.  

Information om individens diagnos har inte så stor betydelse för 

Arbetsförmedlingens bedömningsprocess. Det är snarare den funktionsnedsättning 

som diagnosen ger upphov till som står i fokus för myndighetens arbete med att 

utreda och bedöma nedsättning av arbetsförmågan och stödbehov därav.  

Underlaget ska styrka funktionsnedsättningen och dess omfattning, ett krav vars 

innebörd kan variera beroende på vilken funktionsnedsättning den arbetssökande 

har. Det väsentliga är att det framgår och styrks att individen har en 

funktionsnedsättning. Denna funktionsnedsättning behöver i sin tur kunna härledas 

till den påverkan på arbetsförmågan som ringats in. Om funktionsnedsättningen och 

den potentiellt nedsatta arbetsförmågan inte har ett konkret samband, exempelvis 

om det framgår ett underlag som ringar in en psykisk funktionsnedsättning, men den 

arbetsförmåga som är nedsatt är av fysisk karaktär, behöver kompletterande 

utredning med den arbetssökande ske.  

5. Arbetsförmedlingen gör en samlad bedömning om och hur 

funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan 

Arbetsförmedlingen bedömer sedan, utifrån utredningen med individen och 

underlaget som styrker funktionsnedsättningen, om funktionsnedsättningen medför 

nedsatt arbetsförmåga och på vilket sätt nedsättningen kan kompenseras. 

Funktionsnedsättningens beskrivna omfattning i underlaget ska styrka 

bedömningen.  

Den samlade bedömningen ska dokumentera personens resurser och begränsningar i 

relation till arbete och arbetsmiljö. Bedömningen ska resultera i att individens behov 

av stöd i matchningen mot arbete eller studier tydliggörs. 

Den samlade bedömningen fyller en viktig funktion för att beskriva särskilda 

arbetsuppgifter eller miljöer som bör undvikas i samband med matchningen mot 

arbete eller studier för att på detta sätt öka förutsättningarna för en långsiktigt 

hållbar arbetssituation. Bedömningen är också nödvändig för att identifiera vilka 

insatser eller matchningsstöd som kan vara aktuella för att individen ska nå ett 

arbete. 

Att bedöma arbetsförmågan kan därför anses vara missvisande relaterat till dessa 

initiala bedömningar som myndigheten gör, då det snarare är en bedömning av 

individens arbetsförutsättningar. Den samlade bedömningen inriktas mot begreppet 

arbetsförmåga med tanke på kopplingen till behovet av de särskilda insatserna.38 Den 

samlade bedömningen kan därför ses som en kompletterande del till den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen. 

 
38 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 
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6. En kod för uppgift om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga kan registreras 

När den samlade bedömningen är gjord registrerar en arbetsförmedlare eller AR-

profession en uppgift om funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga39  

i myndighetens interna handläggningssystem. Registreringen förutsätter att 

individen samtycker till det. Registreringen är helt frivillig för den arbetssökande.  

Dessa registreringar regleras i en särskild föreskrift.40 Registreringarna utgår från 

elva olika grupperingar av funktionsnedsättningar, och är de enda registreringarna 

och dokumenterade tillstånden myndigheten får hänvisa till i sina system. De 

grupperingar som gäller sedan 2015 benämns nedan. För information om 

kategoriernas innebörd, se bilaga 1. 

 
Tabell 1.2: De elva olika typer av registrering av uppgift om funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga som Arbetsförmedlingen kan registrera. 

Kod Typ av funktionsnedsättning 

11 Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor 

21 Barndomsdöv och/eller teckenspråkig 

22 Hörselskada 

33 Synnedsättning 

43 Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga 

51 Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar 

61 Psykisk funktionsnedsättning 

71 Generellt nedsatt inlärningsförmåga 

82 Missbruks- eller beroendeproblematik 

91 Allergi eller överkänslighet 

92 Specifik kognitiv funktionsnedsättning 

 

Arbetsförmedlingen gör dessa interna registreringar för att underlätta för planering 

och uppföljning av insatser, för beräkning av resursbehov samt planering inför 

upphandling av tjänster och för att ta fram statistikunderlag.  

Om en person inte samtycker till att registrera en kod för uppgift om 

funktionsnedsättning i Arbetsförmedlingens digitala system, kan personen ändå få 

tillgång till de särskilda insatserna. Krav på den samlade bedömningen och underlag 

som styrker en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kvarstår. 

När Arbetsförmedlingen har genomfört och dokumenterat en samlad bedömning ska 

det vara tydligt på vilket sätt individen kan behöva stöd i att nå ett arbete eller studier 

 
39 I bland annat formuleringen till detta regeringsuppdrag refereras detta som en kod eller funktionshinderkod. 
40 Arbetsförmedlingens föreskrifter om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten (AFFS 2021:2) 
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med hänsyn till funktionsnedsättningen. Därefter fattas beslut om lämplig insats i 

syfte att underlätta för personen att komma i arbete eller studier.  

7. Beslut om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga 

Om funktionsnedsättningen bedöms påverka förmågan att arbeta är det en indikation 

på att individen kan ha rätt till eller behov av de särskilda insatserna, exempelvis 

inför en anställning. Det är dock ingen självklarhet att de särskilda insatserna ska 

eller bör användas, eftersom detta beror på hur den specifika arbetsmiljön eller 

arbetssituationen påverkar arbetsförmågan. Beslut om exempelvis lönebidrag för 

anställning förutsätter en dokumenterad funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga hos den arbetssökande, samt övrigt beskrivna förutsättningar enligt 

handläggarstöd.41 Genom en arbetskravsanalys sätts den arbetssökandes resurser och 

begränsningar i relation till arbetsmiljön och kraven i den specifika arbetssituationen 

och beslut om exempelvis lönebidrag i anställning motiveras utifrån detta.   

2 Resultat 

2.1 Referensgruppens iakttagelser avseende process för 
identifiering av funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 

Hur uppfattar Arbetsförmedlingens medarbetare processen att bedöma 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och hur tillämpas den 

interna instruktionen?  

Referensgruppen uppfattar processen i stort som den framställs i internt beslutade 

dokument och som redogjorts för i avsnitt 1.2.4, men identifierar vissa oklarheter. I 

idealfallet uppmärksammas stödbehovet i det första planeringssamtalet efter att den 

arbetssökande skrivit in sig hos myndigheten. I vissa fall inleds processen senare då 

den arbetssökande kanske varit arbetslös en längre tid, efter att exempelvis en 

arbetsträning eller arbetsprövning inte fortlöpt som planerat. Att behovet kan 

uppmärksammas vid så olika tidpunkter upplever referensgruppen skapar 

svårigheter för att följa processen i sin helhet.  

Arbetsförmedlingens ansvar att utreda funktionsnedsättningens inverkan på 

arbetsförmågan uppfattas tydligt men utredningens omfattning kan variera kraftigt 

beroende på individ och den situation individen befinner sig i. Processen kan 

uppfattas som att den stannar vid ett inhämtande av ett medicinskt underlag och att 

en funktionsnedsättning registreras endast utifrån ett enda underlag. Den del som 

består i att ringa in ändamålsenlig stödform riskerar att få mindre fokus. Detta 

förklaras med att det i närliggande processer finns ett stort fokus på att säkerställa att 

ett medicinskt underlag finns som styrker funktionsnedsättningen.  

 
41 Handläggarstöd Lönebidrag för anställning 
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Referensgruppen upplever slutligen att processen inte fullt ut definierar syftet med 

själva bedömningen och registreringen. Referensgruppen efterfrågar i linje med detta 

ett förtydligande av syftet och tydliggörande av kopplingen till den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen. 

En övergripande reflektion är att arbetssökande har kontakt med flera olika delar av 

verksamheten från den tidpunkt när identifiering av funktionsnedsättning inletts till 

dess att en samlad bedömning kring dess påverkan på arbetsförmågan är genomförd. 

Om inte all väsentlig information dokumenteras, kan det resultera i att den 

arbetssökande behöver upprepa sig eller berätta om sig själv flera gånger för olika 

handläggare, vilket kan uppfattas som besvärande för den arbetssökande. Detta leder 

i sin tur till förlängd väntetid tills en bedömning är genomförd och individens 

arbetsförutsättningar är klarlagda. 

Referensgruppen nämner att de relaterat till utredningen ser några 

framgångsfaktorer som leder till framgångsrika bedömningar. Framgångsfaktorer är 

att använda sig av flera olika kompetenser i utredningen, att arbeta i team samt att 

specialiserade handläggare gör utredningen. 

Hur uppfattar Arbetsförmedlingens medarbetare rutinerna för registrering?  

Referensgruppen gör en samstämmig reflektion om hur registreringen ofta refereras 

internt och externt som en ”kod”, eller att ”koda”, och den problematik detta medför i 

arbetet med arbetssökande som har en funktionsnedsättning. Detta i sin tur påverkar 

hur processen blir i praktiken. Bland annat uppges att det händer att arbetssökande 

och arbetsgivare kontaktar myndigheten då en anställning aktualiserats och 

”efterfrågar” en ”kod”, för att få ta del av de särskilda insatserna. Referensgruppen 

uppger även att språkbruket kan leda till ett fokus på registrering snarare än att 

identifiera den arbetssökandes stödbehov. Referensgruppen efterfrågar en process 

som i större utsträckning omhändertar digitala kanaler, exempelvis genom att den 

arbetssökande via distansmöte kan signera samtyckesblanketten för registrering av 

uppgift om funktionsnedsättning.  

Hur ser förutsättningarna ut att tidigt identifiera och bedöma förekomsten av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga? 

Referensgruppen uppfattar att processen ställer höga krav på att myndigheten har 

den kompetens som krävs för att uppmärksamma och identifiera 

funktionsnedsättning hos arbetssökande. De efterfrågar en möjlighet att inhämta 

information om ohälsa/funktionsnedsättning på ett strukturerat sätt redan vid 

inskrivningen.   

En utmaning är att identifiera arbetssökande som inte själva uppger eller kanske inte 

är medvetna om att de har en funktionsnedsättning som kan påverka 

arbetsförmågan, men som har testat flera olika former av insatser och stöd utan att 

komma vidare i sitt arbetssökande. Processen upplevs ställa krav på att 

arbetssökande är medvetna om sin funktionsnedsättning och hur den påverkar 

arbetsförmågan för att tidigt få det stöd som behövs.  
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Vilka krav behöver ställas på underlag som ska ligga till grund för bedömningen? 

Förtydliganden kring begreppet funktionsnedsättning gentemot mer tillfällig ohälsa 

efterfrågas, då det inte är helt tydligt hur handläggarna ska förhålla sig till detta. 

Processen behöver förtydliganden i hur länge ett underlag kan bedömas vara aktuellt 

och relevant för att styrka funktionsnedsättningen. Referensgruppen nämner även 

problematiken kring att styrka funktionsnedsättning hos arbetssökande som inte har 

någon pågående vårdkontakt eller något underlag sedan tidigare. Det nämns även 

svårigheter med att efterfråga underlag från vården, eftersom vården inte har en 

skyldighet att svara på Arbetsförmedlingens förfrågan. 

2.2 Analys av tillämpningen av rutinen för registrering av 
förekomsten av funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 

För att besvara frågeställningen rörande tillämpningen användes framför allt den 

data och de resultat som kunde ses i analys av ärendegranskningen. Analysen om 

ärendet bedömdes uppfylla de interna kraven som utgår från den interna 

instruktion42 vilken styr arbetssättet.  

Där framgår att den arbetssökande dels ska ha ett aktuellt och relevant underlag som 

styrker funktionsnedsättningen. Funktionsnedsättningens inverkan på 

arbetsförmågan ska dokumenteras och underlaget ska styrka denna bedömning. Om 

alla fyra kriterier uppfylls bedöms ärendet vara utan brister. Saknas någon parameter 

bedöms ärendet innehålla en brist. 

I 59,2 procent av de ärenden som granskades fanns minst en brist avseende 

utredning och bedömning av förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga. Detta motsvarade 148 ärenden. Resterande 40,8 procent, 102 

ärenden, saknade identifierade brister, se tabell 4.1. 

 
Tabell 4.1: Andelen ärenden med eller utan brister. Ärendemängden är 250. 

Resultat av ärendegranskningen                      Andel  

Ärenden utan brister  40,8% 

Ärenden med brister  59,2% 

Total 100,00% 

 

I nästan alla ärenden styrktes funktionsnedsättningen av ett medicinskt eller annat 

relevant underlag. Den vanligaste bristen som identifierades var avsaknad av 

dokumenterad, samlad bedömning om hur funktionsnedsättningen påverkar 

arbetsförmågan och/eller arbetsförutsättningarna. I ett färre antal ärenden var 

bristen att underlagen inte bedömdes vara aktuellt/relevant eller inte styrkte den 

dokumenterade bedömningen.  

 
42 AFII 18/2011 Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - utredning och kodning 
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2.2.1 Dokumentation om hur funktionsnedsättningen påverkar 
arbetsförmågan 

Det framgår ett samband mellan andel ärenden med brister samt andel som saknar 

dokumentation. I en majoritet av ärendena saknas en dokumenterad, samlad 

bedömning om funktionsnedsättningens inverkan på den arbetssökandes 

arbetsförmåga.  

Myndigheten kan inte identifiera ett mönster eller en enskild faktor som förklarar 

varför det saknas en dokumenterad samlad bedömning. I vissa fall fanns en notering 

om att en registrering av funktionsnedsättning ska ske, eller att ett underlag ”styrker 

kod”.  Sådana uppgifter kan inte ersätta en dokumenterad samlad bedömning 

eftersom den ska innefatta en värdering av funktionsnedsättningens inverkar på 

arbetsförmågan.  

 
Tabell 4.2: Andel ärenden med eller utan dokumentation om funktionsnedsättningens 
inverkan/påverkan på arbetsförmågan. 

Framgår dokumentation? Andel 

Ja 44,0% 

Nej 56,0% 

Total 100,0% 

 

I granskningen förekom flertalet olika typer av utredningsmetoder som föregått 

registreringen och därav bedömningen. Detta varierande från utredande eller 

kartläggande samtal, planeringssamtal, till insats hos AR-profession eller fristående 

aktör. Arbetsförmedlingen kunde identifiera två utredningsmetoder som i högre 

utsträckning än andra låg till grund för en dokumenterad samlad bedömning. Det 

ena var då en AR-profession hade genomfört en utredning med den arbetssökande 

och den andra var arbetssökande som hade initierats till myndigheten via den 

gemensamma arbetsprocessen gemensam kartläggning tillsammans med 

Försäkringskassan. Det som arbetssätten har gemensamt är att processerna är 

standardiserade och genomförs av specialiserad personal. Detta skulle kunna förklara 

det generellt högre positiva utfallet och är en insikt för myndighetens fortsatta arbete. 

2.2.2 Underlag som styrker funktionsnedsättningen 

I närmare 94 procent av ärendena finns det underlag som styrker en 

funktionsnedsättning vilket framgår av tabell 4.3. Detta ligger i linje med tidigare 

analyser som myndigheten gjort inom ramen för granskning av lönebidragsbesluten, 

där underlag fanns i ca 96 procent av ärendena43 samt även i linje med en 

 
43 Uppföljning tilläggsfrågor för lönebidrag Q1 2020 (Dnr Af-2020/0021 4004) 
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ärendegranskning rörande beslut om anvisning till Samhall.44 Arbetsförmedlingen 

bedömer att detta resultat är positivt men myndigheten ska fortsatt arbeta för att 

säkerställa att underlag som styrker en funktionsnedsättning ska finnas i alla 

bedömningar avseende nedsättning av arbetsförmåga.  

 
Tabell 4.3: Andel ärenden med eller utan underlag som styrker en funktionsnedsättning. 

Finns underlag som styrker registrerad funktionsnedsättning? Andel 

Ja 93,6% 

Nej 6,4% 

Total 100,0% 

 

Någon enskild förklaringsfaktor kunde inte urskiljas kring varför ett underlag 

saknades i genomgång av ärendena. Myndigheten valde att vid granskningen se om 

ett underlag fanns vid tidpunkten då bedömningen och registreringen genomfördes. I 

vissa fall inkom ett underlag någon månad efter denna bedömning och registrering 

gjorts. Dessa fall har ändå markerats som att underlag saknas, eftersom underlag 

enligt beslutade arbetsprocesser ska finnas vid den tidpunkt en bedömning 

genomförs. Det innebär dock att resultaten i efterhand är något högre än ovan. 

 
Tabell 4.4: Andel ärenden där underlaget bedöms vara eller inte vara aktuellt/relevant för den/de 
aktuella funktionsnedsättningarna/funktionsnedsättningen. 

 

Underlaget bedömdes vara aktuellt/relevant för att styrka funktionsnedsättningen 

(tabell 4.4) i 87,2 procent av ärenden. 

 
Tabell 4.5: Andel ärenden med ett eller utan ett skriftligt samtycke för registrering av 
funktionsnedsättning i akten vid tidpunkt för registreringen. 

Finns dokumenterat samtycke? Andel 

Ja 84,4% 

Nej 15,6% 

Totalsumma 100,00% 

 
44 I stickprov som genomförts i återrapport om anvisningar till Samhall framgick underlag som styrkte 
funktionsnedsättningen i 97 av 103 ärenden, vilket motsvarar en andel på 94 procent. För mer information se 
Arbetsförmedlingen 2022. Anvisningar och samverkan. Återrapport enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev 
för år 2021. (Dnr Af-2021/0100 3604) 

Är underlaget aktuellt och relevant för registrerad 
funktionsnedsättning? 

Andel 

Ja 87,2% 

Nej 12,8% 

Total 100,0% 



 Analys 
 
 
 
 
 

23 

 

Bland ärendena som var föremål för granskning saknades skriftligt samtycke för 

registrering av uppgift om funktionsnedsättning i 16 procent av fallen. I en stor andel 

av dessa ärenden inkom samtycket senare, exempelvis efter några månader. Detta var 

ingenting myndigheten tog i beaktande vid granskningen eftersom samtycke enligt 

interna rutiner ska finnas vid registreringen. Några mönster eller förklaringar bakom 

denna avsaknad av samtycken i en sådan hög andel ärenden kan myndigheten inte 

utläsa i det aktuella urvalet. Detta försvåras av allmänt bristande dokumentation i 

ärendena.  

3 Analys 

3.1 Efterlevnaden av interna rutiner avseende bedömning av 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

I urvalet av ärenden är efterlevnaden av de interna riktlinjerna god när det gäller att 

styrka funktionsnedsättningen med ett medicinskt underlag. Det finns ett medicinskt 

underlag som styrker den gjorda registreringen av uppgift om 

funktionsnedsättningen i över 90 procent av ärendena. Brister framgår däremot i 

dokumentationen av en samlad bedömningen på vilket sätt funktionsnedsättningen 

medför nedsatt arbetsförmåga, där över hälften av ärendena saknar en samlad 

bedömning. Granskningen visar också att det i 16 procent av ärendena saknades ett 

dokumenterat samtycke till registrering av funktionsnedsättning.  

Arbetsförmedlingen kan konstatera att efterlevnaden av interna rutiner är oberoende 

av faktorerna kön och vilken funktionsnedsättning som den arbetssökande bedömts 

ha. 

Att den samlade bedömningen av funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga finns dokumenterad är nödvändigt ur ett förvaltningsrättsligt 

perspektiv, men är framför allt av vikt för den arbetssökande. Det är inte tillräckligt 

att endast fokusera på individens funktionsnedsättning, eftersom en 

funktionsnedsättning kan påverka individer på olika sätt. För den arbetssökande är 

det viktigt att den samlade bedömningen tydligt beskriver vilka resurser, 

begränsningar och eventuellt stödbehov personen har. Detta påverkar inriktningen 

på matchningen till lämpliga arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.   

Arbetsförmedlingen anser att det är en allvarlig brist i de fall ett dokumenterat 

samtycke saknas vid tidpunkten då registreringen har genomförts.  Några mönster 

eller förklaringar bakom denna avsaknad av samtycken i en sådan hög andel ärenden 

kan myndigheten inte utläsa i det aktuella urvalet. Under året har myndigheten 

vidtagit åtgärder för att hantera detta genom förändrade rutiner och förändringar i 

systemen när registrering utav uppgift om funktionsnedsättning ska ske. I och med 
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de förändringar som gjorts 2021, och som fortsatt sker i utvecklingen av nya interna 

handläggningssystem45, bedöms detta som omhändertaget.  

Arbetsförmedlingen har genomfört särskilda, fördjupande kvalitetsgranskningar för 

beslut om lönestöd med utgångspunkt från förordningen46. I den senaste 

granskningen47 genomfördes en ärendegranskning likt den som genomförts i arbetet 

med detta uppdrag. Där framgår att underlag som styrker funktionsnedsättningen 

finns i 96 procent av ärendena, vilket ligger i linje med de resultat som framgår i 

denna återrapport48. Beslutsmotiveringar förekom i 82 procent av ärendena, jämfört 

med 44 procent för de ärenden som granskats i denna återrapport.  

Varför resultaten skiljer sig mellan den bedömning som sker tidigt i ärendet, som mer 

uttalar sig om individens arbetsförutsättningar, kontra den senare bedömningen 

relaterat till ett beslut om lönestöd kan bero på olika faktorer. En sådan är att den 

senare sker mot ett konkret arbete, vilket gör att arbetsförmågan kan vara enklare att 

utreda, bedöma och därav dokumentera. Det är också först då beslutet om särskilda 

insatser ska fattas som den samlade bedömningen om hur funktionsnedsättningen 

specifikt påverkar arbetsförmågan kommer i skarpt läge. En annan skillnad är att 

besluten om lönestöd har koncentrerats till specifika handläggare som ansvarar för 

dessa beslut.  

Utifrån diskussionerna med referensgruppen kan vissa slutsatser dras kring de 

brister som framgått i ärendegranskningen. Referensgruppen anger att det är oklart 

vilka delar som faktiskt ingår i processen och att den är för otydligt definierad, något 

som kan inverka på hur väl de interna rutinerna efterlevs.  

De framgångsfaktorer som identifierades i granskningen, exempelvis att en högre 

andel ärenden hade dokumentation när specialiserade handläggare genomfört 

bedömningen, stödjs även av referensgruppens resonemang. Andra synpunkter kring 

processen som referensgruppen lyfte, som kan förklara vissa av de brister som 

framgår, är att utredningen av arbetsförmågan som Arbetsförmedlingen ansvarar för 

behöver definieras tydligare.  

Referensgruppen nämnde att inhämtande av underlag, att tolka underlag och 

bedöma underlag är en svårighet. Arbetsförmedlingen kan inte tydligt se alla dessa 

svårigheter i ärendegranskningen. Detta område är tvärtom den största framgången i 

efterlevnaden av de interna rutinerna. Att detta ändå lyfts som en problematik kan 

bero på att underlagens vikt vid bedömning och registrering blir tyngre än vad som är 

tänkt, om det är underlagen som styr bedömningen.  

 
45 Arbetsförmedlingen arbetar med att utveckla den hantering som sker för att registrera uppgift om 
funktionsnedsättning, så att signering utav samtycke kan ske digitalt. (Se Slutredovisning: Likvärdig Service i 
hela landet (Dnr Af-2021/00114021)) 
46 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
47 Uppföljning tilläggsfrågor för lönebidrag Q1 2020 (Dnr AF-2020/0021 4004) 
48 Det ligger även i linje med resultatet i ärendegranskningen som genomförts i återrapport om anvisningar till 
Samhall. För mer information se Arbetsförmedlingen 2022. Anvisningar och samverkan. Återrapport enligt 
Arbetsförmedlingens regleringsbrev för år 2021. (Dnr Af-2021/0100 3604) 
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Arbetsförmedlingens interna rutiner är tydliga med att underlagen ska styrka 

funktionsnedsättningen och att myndigheten kompletterar med en utredning och 

bedömning av arbetsförmågan och arbetsförutsättningarna. Arbetsförmedlingen ser 

däremot i analysen och granskningen att det kan finnas ett behov av att förtydliga hur 

verksamheten ska resonera kring bedömningen huruvida underlaget är aktuellt och 

relevant samt vissa förtydliganden rörande funktionsnedsättning kontra tillfällig 

ohälsa.  

3.2 Arbetsförmedlingens förutsättningar för tidiga bedömningar 

Arbetsförmedlingen har under hösten publicerat en rapport som beskriver en kraftig 

minskning under 2013-2020 av antalet unga med funktionsnedsättning som 

identifieras tidigt under sin arbetslöshetsperiod.  Bedömningen är att detta delvis kan 

bero på myndigheten brister i förmåga att identifiera funktionsnedsättning i 

kombination med en snabb digital utveckling49. En av rapportens slutsatser är att 

Arbetsförmedlingens arbete med att tidigt i inskrivningsperioden identifiera 

arbetssökande med funktionsnedsättning behöver förbättras, detta då tidig 

identifiering och bedömning utav det stöd som individerna behöver är viktigt dels för 

att de arbetssökande ska få tillgång till stöd, dels då tidig identifiering är viktig för 

målgruppens etablering på arbetsmarknaden. Som en del i det arbetet lyfts i 

rapporten att myndigheten bör se över möjligheten att uppge funktionsnedsättning 

eller ohälsa i den digitala inskrivningen.50  

Idag finns frågor om funktionsnedsättning/ohälsa för arbetssökande som bedöms 

vara lämplig för tjänsten rusta och matcha, via kompletterande frågor.51 Frågorna är 

dock frivilliga att svara på och ställs inte till alla arbetssökande, utan enbart till de 

som är aktuella för tjänsten. Arbetsförmedlingen anser att en vidareutveckling av 

dessa kompletterande frågor skulle kunna skapa bättre förutsättningar för att göra 

tidiga identifieringar, och därav tidiga bedömningar. Arbetsförmedlingen ser att det 

är en prioriterad aktivitet för att i högre utsträckning, samt tidigare, identifiera 

funktionsnedsättning eller ohälsa hos arbetssökande för att kunna göra en 

kompletterande bedömning av hur denna påverkar arbetsförmågan och det 

stödbehov detta medför.  

Medarbetare som har det första planeringssamtalet med arbetssökande som skriver 

in sig digitalt har under hösten 2021 genomgått utbildningar inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Detta i syfte att höja kompetensen och därmed förbättra möjligheten 

att tidigt identifiera funktionsnedsättning hos arbetssökande. Med ökad kompetens 

inom området är målet att fler individer ska kunna bli identifierade genom att 

myndigheten ställer rätt frågor vid planeringssamtalet för att uppmärksamma 

potentiell ohälsa/funktionsnedsättning. 

 
49 Urvalet i rapporten är unga som fått en funktionsnedsättning identifierad och registrerad inom 60 dagar från 
inskrivning.  
50 Arbetsförmedlingen 2021. Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen – en fördjupad analys. 
Arbetsförmedlingen analys 2021:20. 
51 Arbetsförmedlingen 2020. Rusta och matcha - om tjänstens utformning. Dnr Af-2019/0038 1388.   
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Arbetsförmedlingen befinner sig i en omställning där fristående aktörer i högre 

utsträckning ska bedriva de rustande och matchande insatserna för arbetssökande. 

Ändamålsenlig informationsöverföring från leverantörer till Arbetsförmedlingen 

kring deltagarens resurser, stödbehov och tecken som kan tyda på 

funktionsnedsättning är en förutsättning för identifiering av funktionsnedsättning. 

Detta kräver system som skapar förutsättningar för en sammanhållen process för 

informationsöverföring genom tjänstens delar och vidare ut mot de fördjupade 

utredningar eller bedömningar som kan bli aktuella. Detta har delvis tydliggjorts i 

departementsskrivelsen om en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet.52  

Digitaliseringens möjligheter skapar förutsättningar för individen att själv vara aktiv 

och drivande i sina ärenden till myndigheten. Under 2021 har myndigheten påbörjat 

utveckling av en digital tjänst för arbetssökande att på ett säkert sätt delge känslig 

information med myndigheten, exempelvis genom att på ett enkelt och smidigt sätt 

elektroniskt bifoga underlag rörande funktionsnedsättning. I enlighet med lagen 

(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service utformas digitala tjänster så 

att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av 

funktionsnedsättning.  

Arbetsförmedlingen ser just nu över en ny typ av inloggning för arbetssökande som 

inte kan, har svårt för, eller inte har identifiering (exempelvis Bank-Id eller Freja e-id 

plus) som medger säker inloggning till mina sidor och full tillgång till 

Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Med denna nya typ av inloggning är 

ambitionen att myndigheten ska säkerställa en högre inkludering av dem som är i ett 

digitalt utanförskap, exempelvis på grund av funktionsnedsättning, genom att på 

Statens servicecenter få möjlighet att logga in säkert och med stöd av 

servicehandläggare få god tillgång till myndighetens digitala tjänster. 

Arbetsförmedlingen ser att det finns en del utmaningar kopplat till att tidigt 

identifiera funktionsnedsättning hos arbetssökande. Myndigheten ser det som 

prioriterat att utveckla inskrivningen för att inhämta information om 

funktionsnedsättning så tidigt som möjligt, för att korta ledtider till arbete.  

Förhoppning är att initiativen ska skapa fler möjligheter och bättre förutsättningar 

för individer att vilja och att kunna dela med sig av informationen. 

3.3 Arbetsförmedlingens bedömning av de underlag som ska 
ligga till grund för den samlade bedömningen 

Det är i författning inte reglerat att Arbetsförmedlingen ska eller måste begära in ett 

medicinskt underlag för att bedöma tillgång till de särskilda insatserna.53 

Arbetsförmedlingens bedömning är dock att myndigheten ska efterfråga ett underlag 

som styrker funktionsnedsättningen för att kunna utreda dessa ärenden på ett 

korrekt sätt. Detta med anledning av förordningens krav på att en individ ska ha en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

 
52 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 
53 1 § Förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga 
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Även i FunkA-utredningen framkom att det ska vara obligatoriskt med ett underlag 

som verifierar den enskildes funktionsnedsättning när beslut om subventionerad 

anställning enligt förordningen ska beviljas.54 Arbetsförmedlingen anser också att det 

handlar om viktiga förvaltningsrättsliga principer. Arbetsförmedlingen har det 

yttersta ansvaret för att underlaget i ett ärende är sådant att det leder till ett 

materiellt riktigt beslut. I förvaltningslagen framgår även att ett beslut som kan 

påverka någons situation ska innehålla en klargörande motivering55, samt att ett 

ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 

rättssäkerheten eftersätts.56  

Det medicinska underlaget eller därmed jämförbart underlag ska, för säkerhet i 

beslutsfattandet, utfärdas av en profession med särskild kompetens inom området. 

Arbetsförmedlingen har tidigare beslutat att ett medicinskt underlag från vården inte 

behöver undertecknas av läkare. Det kan exempelvis vara en fysioterapeut eller en 

sjuksköterska som undertecknar underlaget.57 Arbetsförmedlingen kan också godta 

ett intyg från särskola eller specialskola för att styrka en funktionsnedsättning. Även 

vissa av myndighetens AR-professioner kan utfärda underlag.58 Arbetsförmedlingen 

har utöver detta ingen rättslig reglering som möjliggör för myndigheten att begära 

underlag från vården, däremot kan myndigheten skicka förfrågan om medicinskt 

underlag till en arbetssökandes pågående vårdkontakt.59 Det innebär att vårdgivaren 

frivilligt får besvara förfrågan.  

Arbetsförmedlingens bedömning är att samtliga underlag som inhämtas tillsammans 

ska möjliggöra en samlad bedömning av hur och om funktionsnedsättningen medför 

nedsatt arbetsförmåga. Det underlag som styrker funktionsnedsättningen ska 

beskriva funktionsnedsättningens omfattning och styrka bedömningen av nedsatt 

arbetsförmåga.  

Kompletterande information i form av redovisning från arbetspraktik eller av insats 

hos fristående aktör kan stärka kvaliteten i bedömningen. Om en 

funktionsnedsättnings inverkan på arbetsförmågan uteslutande skulle bedömas med 

utgångspunkt från medicinska underlag skulle beslutsunderlaget begränsas och 

inverka menligt på bedömningens kvalitet, vilket i sin tur skulle drabba den 

arbetssökande som är i behov av stöd.  

Myndigheten anser att det krävs underlag som styrker funktionsnedsättningen även i 

de fall bedömningen sker relaterat till matchning mot arbete. Detta är även väsentligt 

för att korta ledtider relaterat till om individen i ett senare skede har behov av 

hjälpmedel eller andra typer av särskilda insatser, och för att minimera risken att 

individen utlovas en viss typ av stöd som det senare inte går att styrka rätten till.  

 
54 Sänkta trösklar – högt i tak, s. 201 (SOU 2012:31) 
55 32 § Förvaltningslagen (2017:900) 
56 9 § Förvaltningslagen (2017:900) 
57 Handläggarstöd: Medicinska underlag (AFHS 18/2011) 
58 Handläggarstöd: Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga – utredning och registrering av 
kod för uppgift om funktionsnedsättning (AFHS 24/2011) 
59 Medicinskt utlåtande - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 

https://arbetsformedlingen.se/medicinsktutlatande
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4 Slutsatser 

4.1 Tillämpningen avseende förekomsten av 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

Med stöd av granskningen har Arbetsförmedlingen fått värdefulla insikter vad gäller 

processen och tillämpningen avseende förekomsten av funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen behöver bli bättre på att 

dokumentera samlade bedömningar som görs kring funktionsnedsättningens 

inverkan på arbetsförmågan60 i samband med att registrering av 

funktionsnedsättning görs. Bristfällig dokumentation av hur en funktionsnedsättning 

kan komma att påverka arbetsförmågan riskerar att påverka den arbetssökandes 

möjligheter att få rätt stöd och insatser i sitt arbetssökande. Ett expertområde för 

Arbetsförmedlingen är att omsätta kunskaper om olika former av 

funktionsnedsättningar till en individs potentiella stödbehov i en kommande 

matchningsprocessen och/eller i ett kommande arbete. 

Myndigheten har däremot ett väl fungerande arbetssätt i hanteringen av underlag 

som ska styrka funktionsnedsättningen. Kvalitetsgranskningar visar att det finns 

beslutsmotiveringar i betydligt högre omfattning vid beslut om lönestöd enligt den 

särskilda förordningen61. Efterlevnaden av de interna rutinerna är därmed bättre då 

beslut om särskilda insatser ska fattas. Detta tyder på att processen behöver 

förtydligas och motiveras avseende kopplingen mellan att identifiera och bedöma hur 

en funktionsnedsättning påverkar arbetsförmågan i ett tidigt skede fram till dess att 

ett beslut om särskilda insatser fattas. 

Arbetsförmedlingen behöver titta vidare på betydelsen av begreppet 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, framför allt i relation till 

mer tillfällig ohälsa. Detta för att ge ett tydligare stöd i att värdera hur länge ett 

medicinskt underlag kan vara aktuellt och relevant. Myndigheten bör inte efterfråga 

eller inhämta onödig information om arbetssökandes hälsa, då det riskerar att 

försena besluts- och bedömningsprocesser. 

Arbetsförmedlingen kan konstatera att de registreringar av koder i interna system 

som myndigheten använder sig av ibland har gett upphov till ett olyckligt språkbruk 

och en ensidig fokusering av en enskild del i arbetsprocessen.  Användningen av 

begreppen ”funktionshinderkod” eller ”kodning” riskerar att flytta fokus från det stöd 

som individen behöver och i många fall har rätt till på grund av en 

funktionsnedsättning. Detta riskerar att bidra till missuppfattningar både i intern och 

extern kommunikation. Här har Arbetsförmedlingen ett arbete i att förtydliga 

kommunikationen kring processens delar och i stället lägga tyngdpunkten på de stöd 

och bidrag som myndigheten har till sitt förfogande.  

 
60 I Regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för 2022 har myndigheten även fått som mål att stärka arbetet 
med beslutsmotiveringar, dokumentation och uppföljning. 
61 Uppföljning tilläggsfrågor för lönebidrag Q1 2020 (Dnr AF-2020/0021 4004) 
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Ett av flera tänkbara sätt att motverka denna fokusförskjutning skulle kunna vara att 

i stället för att initialt lägga vikten vid funktionsnedsättningen och hur den registreras 

fokusera på att registrera eller rapportera det stödbehov som individen antingen själv 

uppger sig ha eller som myndigheten via utredning kommer fram till att individen 

behöver.  

Arbetsförmedlingen återrapporterade 2018 om en översyn av termen nedsatt 

arbetsförmåga.62 I återrapporten föreslog myndigheten att språkbruket kring nedsatt 

arbetsförmåga behöver ses över i bland annat förordningen som reglerar de särskilda 

insatserna. Vissa arbetssökande upplever termen som diskriminerande och 

missvisande, och kan leda till inlåsningseffekter där individers potentiella påverkan 

på arbetsförmåga relaterat till funktionsnedsättningen hamnar i fokus, snarare än 

den kompetens, resurser och möjligheter som finns. Bland annat föreslog 

myndigheten ett behov av att, i likhet med återrapporten om termen arbetsförmåga, 

se över de registreringar om uppgift om funktionsnedsättningen som myndigheten 

gör. Ett sätt att se över detta skulle vara att i stället registrera eller rapportera det 

behov av stöd individen antingen själv uppger att hen behöver eller som myndigheten 

via utredning kommer fram till att individen behöver. Detta kan ses som ett led i en 

mer reformerad verksamhet. 

Arbetsförmedlingen har vidtagit och kommer att vidta flertalet åtgärder med 

anledning av de brister som framkommit i samband med granskning och intervjuer. 

Myndigheten har utvecklat och beslutat om ett nytt arbetssätt som bygger på den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen och innebär en kompletterande bedömning i 

förhållande till ohälsa och/eller funktionsnedsättning.63 Arbetssättet är under 

successiv implementering för utvärdering och uppföljning under 2022 och innebär 

att medarbetare med olika kompetenser inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

arbetar ärendebaserat, i nära samarbete och med tillgång till varandras kompetens. 

Medarbetarna handlägger ärenden från hela regionen och använder distansteknik i 

möte med kund. Vid behov ska möjlighet till fysiska möten finnas.  

Inom ramen för detta har myndigheten tagit fram nya dokumentationsmallar.  

Mallarna bidrar till att alla arbetssökande bedöms på ett strukturerat sätt där 

förutsättningar för matchning, funktionsnedsättningens påverkan på 

arbetsförmågan, samt behovet att stöd tydligt dokumenteras. Bedömningen 

resulterar i att individen får en matchningsprofil, en samlad bedömning som 

beskriver påverkan på arbetsförmågan utifrån funktionsnedsättningen, en tidig 

bedömning av de anpassnings- och stödbehov individen kan behöva, och en 

bedömning av nästa steg mot arbete/utbildning. Detta innebär att registreringen av 

funktionsnedsättningen, den så kallade kodningen, tydligt blir en administrativ 

åtgärd i processen, snarare än en färdig bedömning.  

Resultaten och insikterna från granskningen av försöksverksamhet för den 

kompletterande bedömningen visar också på förbättrad kvalitet då arbetssätt och 

 
62 Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga (dnr Af-2018/0050 7985) 
63 Internt beslut. Kompletterande bedömning i förhållande till ohälsa/funktionsnedsättning (Dnr Af-2021/0032 
6999) 
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processer görs enhetliga och arbetet koncentreras. Det nya arbetssättet ligger på så 

vis i linje med de framgångsfaktor som denna återrapport identifierat. 

Arbetsförmedlingen utvecklar och testar också en ny standardiserad arbetsprocess 

för bedömning inför anpassning och beslut om insats enligt förordning (2017:462). 

Syftet är att undersöka hur bedömningen kan utföras mer enhetlig och i det ta tillvara 

goda exempel på arbetssätt i verksamheten och från projektet Se Kompetensen64. 

Tillsammans med den kompletterande bedömningen i förhållande till ohälsa 

och/eller funktionsnedsättning ska bedömningen om anpassningsbehov skapa en 

kvalitativ sammanhållen process som är transparent för kunden. 

4.2 Arbetsförmedlingens förutsättningar för tidiga bedömningar 

Arbetsförmedlingen ser att det finns en del utmaningar kopplat till att tidigt 

identifiera funktionsnedsättning hos arbetssökande. Myndigheten ser det som 

prioriterat att utveckla inskrivningen för att inhämta information om 

funktionsnedsättning så tidigt som möjligt, för att korta ledtider till arbete.  Detta ska 

bland annat omhändertas i utvecklingen av ett nytt ärendehanteringssystem.  

Medarbetare på personligt distansmöte, som har det första planeringssamtalet med 

arbetssökande som skriver in sig digitalt, har under hösten 2021 tagit del av en 

utbildning rörande arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta för att i högre utsträckning 

ha kompetens att kunna identifiera funktionsnedsättning hos arbetssökande.  

Samtidigt utreder myndigheten möjligheten att kunna inhämta information om 

funktionsnedsättning och ohälsa vid den digitala självinskrivningen. Uppdaterad och 

mer tillgänglig information om arbetslivsinriktad rehabilitering på 

arbetsformedlingen.se syftar till att arbetssökande ska få en tydligare bild av vilket 

stöd de kan få. Förhoppningen är att dessa åtgärder medför att individer får fler 

möjligheter och sätt att uppge funktionsnedsättning, och för Arbetsförmedlingen att 

uppmärksamma indikationer på funktionsnedsättning hos arbetssökande. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det nya arbetssättet med kompletterande 

bedömning i förhållande till ohälsa/funktionsnedsättning i kombination med övriga 

åtgärder som myndigheten vidtar med anledning av bristerna, leder till bättre 

förutsättningar att i ett tidigt skede identifiera och bedöma hur funktionsnedsättning 

påverkar arbetsförmågan. Det skapar också en ökad kvalitet i dokumentationen av 

bedömningar och beslut. Vi ser även att detta kommer öka möjligheten att följa upp 

hur myndighetens bedömningar om stödinsatser påverkar utfall till arbete.  

 

 

  

 
64 Se Kompetensen - Slutrapport (Dnr Af-2018/0008 1586-30) 
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5 Bilaga 1. Koder för uppgifter om hälsa och 

funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga  

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor (kod 11) 

Innebär sjukdom eller skada som påverkar hjärta, kärl eller lungor och medför 

nedsatt arbetsförmåga. 

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig (kod 21) 

Innebär nedsatt arbetsförmåga i en icke teckenspråkig miljö. 

Hörselskada (kod 22) 

Hörselskada som medför hörselnedsättning eller vuxendövhet. Omfattar även 

tinnitus eller ljudkänslighet som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Synnedsättning (kod 33) 

Blindhet eller synnedsättning med synskärpa lägre än 0,3 med bästa 

glasögonkorrektion och/eller begränsningar i synfältet. Kan även omfatta andra 

former av synbegränsningar som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga (kod 43) 

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

medför nedsatt arbetsförmåga. Smärtproblematik som ger upphov till 

rörelsenedsättning och medför nedsatt arbetsförmåga. 

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar (kod 51) 

Innebär kroppslig sjukdom eller skada med påverkan på matsmältning, 

ämnesomsättning eller endokrina funktioner som medför nedsatt arbetsförmåga. Hit 

kan även epilepsi, kronisk migrän och psoriasis räknas. 

Psykisk funktionsnedsättning (kod 61) 

Innebär nedsatt arbetsförmåga orsakad av omfattande och varaktig psykisk ohälsa 

eller sjukdom. 

Generellt nedsatt inlärningsförmåga (kod 71) 

Innebär nedsättning av flera kognitiva funktioner som leder till nedsatt 

arbetsförmåga. Huvudsakligen handlar det om begränsad förmåga till abstrakt 

tänkande, problemlösning och inlärning, samt långsam kognitiv bearbetning. 

Missbruks- eller beroendeproblematik (kod 82) 

Innebär nedsatt arbetsförmåga orsakad av omfattande missbruk eller beroende. 

Allergi eller överkänslighet (kod 91) 

Överkänslighet som innebär reaktioner med symptom från luftvägar, ögon, mag- 

tarmkanal eller hud vid kontakt med ämnen och medför nedsatt arbetsförmåga. 

Specifik kognitiv funktionsnedsättning (kod 92) 

Innebär specifik kognitiv funktionsnedsättning begränsningar av en eller några 

kognitiva funktioner som medför nedsatt arbetsförmåga. Det kan gälla 

uppmärksamhet, överaktivitet, inlärning, minne, planering, genomförande eller 
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socialt samspel. Det kan även handla om begränsningar inom områden som 

exempelvis läsning, skrivning, räkning eller språkstörningar. 
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